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ส่วนที่ 1
ความเป็นมา
1. สภาพทั่วไปของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
ส ำนั กงำนเขตพื้น ที่ กำรศึ กษำมั ธ ยมศึ กษำฉะเชิง เทรำ ตั้งอยู่เลขที่ 410/1 ถนนมรุพงษ์ ตำบล
หน้ ำ เมื อง อ ำเภอเมือ งฉะเชิงเทรำ จั งหวัด ฉะเชิง เทรำ โดยรั บผิ ดชอบกำรจัดกำรศึก ษำขั้ นพื้ นฐำนของจัง หวั ด
ฉะเชิงเทรำ ซึ่งประกอบด้วย 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ อำเภอคลองเขื่อน อำเภอท่ำตะเกียบ อำเภอ
บำงคล้ ำ อำเภอบำงน้ ำเปรี้ ย ว อำเภอบำงปะกง อำเภอบ้ำ นโพธิ์ อำเภอแปลงยำว อำเภอพนมสำรคำม อำเภอ
รำชสำส์น และอำเภอสนำมชัยเขต มีโรงเรียนอยู่ในควำมรับผิดชอบ จำนวน 29 โรงเรียน
2. อานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำฉะเชิ ง เทรำ ตั้ ง ขึ้ น ตำมที่ ไ ด้ มี ก ำรประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรกำหนดเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ประกำศ ณ วันที่ 17 สิงหำคม พ.ศ. 2553
และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรกำหนดเขตพื้นที่ กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกำศ
ณ วันที่ 29 กรกฎำคม พ.ศ. 2554 เพื่อบริหำรและจัดกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนระดับมัธยมศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดของทำงรำชกำร
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 5 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติ มโดยพระรำชบั ญญัติก ำรศึกษำแห่ งชำติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมำตรำ 37 วรรคสอง แห่ ง
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 ประกอบกับมำตรำ 33 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร
พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่ม เติม โดยพระรำชบัญ ญัติร ะเบี ยบบริห ำรรำชกำร กระทรวงศึ กษำธิกำร (ฉบับ ที่ 2)
พ.ศ. 2553 และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรโดยคำแนะนำ ของสภำกำรศึกษำเมื่อครำวประชุมครั้งที่
2/2561 วันที่ 9 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 จึงยกเลิกประกำศ กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรกำหนดเขตพื้นที่
กำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำประกำศ ณ วั น ที่ 17
สิ ง หำคมพ.ศ. 2553และประกำศกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร
กำรกำหนดเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกำศ ณ วันที่ 29 กรกฎำคม พ.ศ. 2554
และกำหนดเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ และที่ตั้งของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ จำนวน 62 เขต
กำหนดอำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีดังนี้
1. จัดทำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับ
นโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น
2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และแจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว
3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4. กำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
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6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่น ที่จัด
กำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
9. ดำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
10. ประสำน ส่งเสริม กำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะทำงำน
ด้ำนกำรศึกษำ
11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย

3. โครงสร้างการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ แบ่งโครงสร้ำงตำมภำรกิจไว้ 9 กลุ่มงำน
1 หน่วย ประกอบด้วย
1) กลุ่มอำนวยกำร
6) กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด
2) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กำรศึกษำ
3) กลุ่มนโยบำยและแผน
7) กลุ่มพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
8) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยี
5) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
9) กลุ่มกฎหมำยและคดี
10) หน่วยตรวจสอบภำยใน
โดยมีสายการบังคับบัญชาตามโครงสร้าง ดังนี้
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ

กลุ่มอำนวยกำร

กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล

กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ

กลุ่มนโยบำยและแผน

กลุ่มบริหำรงำน
กำรเงินและสินทรัพย์

กลุ่มพัฒนำครูฯ

กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ

หน่วยตรวจสอบ
ภำยใน

กลุ่มกฎหมำยและคดี

กลุ่มส่งเสริม
กำรศึกษำทำงไกลฯ
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4. แผนที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่รำบลุ่มมีที่ดอนเป็นบำงส่วน โดยเฉพำะในเขตอำเภอ
สนำมชัยเขตและอำเภอท่ำตะเกียบส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นลอนประกอบด้วยภูเขำเตี้ย ๆ หลำยลูก ป่ำไม้ขึ้นปกคลุมทึบ เต็ม
ไปด้วยสัตว์ป่ำนำนำชนิด ไม้มีค่ำอุดมสมบูรณ์ บำงส่วนของพื้นที่สูงกว่ำระดับน้ำทะเลถึง 20 เมตร แต่บำงส่วนอยู่ต่ำ
กว่ำระดับน้ำทะเล มีขนำดพื้นที่ทั้งสิ้น 5,370.28 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 3,344,375 ไร่ มีอำณำเขตติดต่อ
กับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
- ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดนครนำยก และจังหวัดปรำจีนบุรี
- ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดชลบุรี อ่ำวไทย และจังหวัดจันทบุรี
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดปรำจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรปรำกำร จังหวัดปทุมธำนี และกรุงเทพมหำนคร

รูปที่ 1 แผนที่ตั้งและอำณำเขตจังหวัดฉะเชิงเทรำ
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5. แผนที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ อำเภอคลองเขื่อน
อำเภอท่ำตะเกียบ อำเภอบำงคล้ำ อำเภอบำงน้ำเปรี้ยว อำเภอบำงปะกง อำเภอบ้ำนโพธิ์ อำเภอแปลงยำว อำ เภอ
พนมสำรคำม อำเภอรำชสำส์น และอำเภอสนำมชัยเขต มีโรงเรียนมัธยมศึกษำในสังกัดตั้งอยู่จำนวน 29 โรงเรียน
ดังนี้

รูปที่ 2 แผนที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ

ที่ตั้งสถานศึกษา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 410/1 ถนนมรุพงษ์ ตำบล
หน้ำเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ รหัสไปรษณีย์ 24000รับผิดชอบโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรำ
จำนวน 29 โรงเรียน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

โรงเรียน
เบญจมรำชรังสฤษฎิ์
ดัดดรุณี
พุทธโสธร
เบญจมรำชรังสฤษฎิ์ 2
เบญจมรำชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสำรวิทยำ
เบญจมรำชรังสฤษฎิ์ 5
เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ฉะเชิงเทรำ
เตรียมอุดมศึกษำเปร็งวิสุทธำธิบดี
บำงน้ำเปรี้ยววิทยำ
ดอนฉิมพลีวิทยำคม
หมอนทองวิทยำ
ไผ่ดำพิทยำคม รัชมังคลำภิเษกฯ

ที่อยู่
222 ถนนชุมพล ต.หน้ำเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ
144 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้ำเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ
134 ถนนเทพคุณำกร ต.หน้ำเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ
111 หมู่ที่ 12 ต. บำงตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ
64/8 หมู่ที่ 7 ถนนสุวินทวงศ์ ต.นครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ
หมู่ที่ 2 ต.บำงขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ
20/5 หมู่ที่ 7 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ
หมู่ที่ 12 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ
234 หมู่ที่ 5 ต.โพรงอำกำศ อ.บำงน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ
68/12 หมู่ที่ 1 ต.ดอนฉิมพลี อ.บำงน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ
85 หมู่ที่ 7 ต.หมอนทอง อ.บำงน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ
14/1 หมู่ที่ 4 ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ
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ที่
13
14

โรงเรียน
กำรทำมำหำกินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ฯ
บำงปะกง “บวรวิทยำยน”

15
16
17

พุทธิรังสีพิบูล
ผำณิตวิทยำ
วิทยำรำษฎร์รังสรรค์

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

พนมสำรคำม “พนมอดุลวิทยำ”
หนองแหนวิทยำ
กำญจนำภิเษกวิทยำลัย ฉะเชิงเทรำ
สนำมชัยเขต
มัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรำ
รำชสำส์นวิทยำ
บำงคล้ำพิทยำคม
วัดเปี่ยมนิโครธำรำม
ก้อนแก้วพิทยำคม
แปลงยำวพิทยำคม
ไผ่แก้ววิทยำ
หนองไม้แก่นวิทยำ

ที่อยู่
1/13 หมู่ที่ 2 ต.ดอนเกำะกำ อ.บำงน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ
86 หมู่ที่ 13 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.48 ต.บำงปะกง อ.บำงปะกง
จ.ฉะเชิงเทรำ
3/1 หมู่ที่ 2 ถนนสิริโสธร ต.ลำดขวำง อ.บ้ำนโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ
55/5 หมู่ที่ 1 ต.บำงกรูด อ.บ้ำนโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ
196 หมู่ที่ 1 ถนนบ้ำนโพธิ์-ดอนสีนนท์ ต.บ้ำนโพธิ์ อ.บ้ำนโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรำ
หมู่ที่ 1 ต.พนมสำรคำม อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ
ต.หนองแหน อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ
209 หมู่ที่ 3 ต.เกำะขนุน อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ
529 หมู่ที่ 4 ต.คู้ยำยหมี อ.สนำมชัย จ.ฉะเชิงเทรำ
407 หมู่ที่ 3 ต.คลองตะเกรำ อ.ท่ำตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรำ
132 หมู่ที่ 2 ต.บำงคำ อ.รำชสำส์น จ.ฉะเชิงเทรำ
– ต.บำงคล้ำ อ.บำงคล้ำ จ.ฉะเชิงเทรำ
หมู่ที่ 1 ต.หัวไทร อ.บำงคล้ำ จ.ฉะเชิงเทรำ
ต.บำงคล้ำ อ.บำงคล้ำ จ.ฉะเชิงเทรำ
97 หมู่ที่ 7 ต.วังเย็น อ.แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ
111 หมู่ที่ 7 ต.แปลงยำว อ.แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ
ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ

6. ข้อมูลพื้นฐาน
1. ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
1) นำยวรพจน์ สิงหรำช
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ
2) นำยสุธีรุจ อุปถัมภ์
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ
3) นำยวสันต์ กิวัฒนำ
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ
2. ผู้อานวยการกลุ่มสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
1) นำงสำวนภำพร สะมัน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
2) นำงจินดำวรรณ บรรหำรบุตร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
3) นำงยุภำ ประจงจัด
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
4) นำงนภำวดี บุตรน้ำเพ็ชร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
5) นำงนันทนำ อนันตรกิตติ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
6) นำงสำวณัฐินี บุญสถำพรพงษ์
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
7) นำงอุไรวรรณ อินทะสะ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร
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8)
9)
10)

-

ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลลำกรทำงกำรศึกษำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี

3. ข้อมูลบุคลากร
1. จานวนบุคลากรในสานักงาน
ตาแหน่ง
ผอ.สพม.6
รองผอ.สพม.6
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
- ศึกษำนิเทศก์
- ข้ำรำชกำร 38 ค(2)
กลุ่มนโยบายและแผน
- ข้ำรำชกำร 38 ค(2)
- อัตรำจ้ำง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
- ข้ำรำชกำร 38 ค(2)
- อัตรำจ้ำง
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
- ข้ำรำชกำร 38 ค(2)
- นักจิตวิทยำร.ร.ประจำ สพท.
- อัตรำจ้ำง
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
- ข้ำรำชกำร 38 ค(2)
- อัตรำจ้ำง
กลุ่มอานวยการ
- ข้ำรำชกำร 38 ค(2)
-พนักงำนขับรถ
-พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย
-แม่บ้ำน
หน่วยตรวจสอบภายใน
- ข้ำรำชกำร 38 ค(2)

ข้าราชการ
ชาย หญิง รวม
1
1
2
2

อัตราจ้าง
ชาย หญิง รวม
-

พนักงานราชการ
ชาย หญิง รวม
-

1
-

3
1

4
1

-

-

-

-

-

-

3
-

3
-

-

-

-

1
-

6
-

7
-

-

1

1

-

-

3
-

4
-

7
-

-

-

-

1
-

1
-

3
-

4
-

-

3

3

1

2

3

-

-

-

2
1
-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

22

รวม
ทั้งสิ้น
1
2

-

4
1

-

7
1

-

1
-

7
1
-

-

-

-

4
3

2
1
1

-

-

-

3
2
1
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32

3

5

8

1

-

1

41

3
-

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

- ข้ำรำชกำร 38 ค(2)
กลุ่มกฎหมายและคดี
- ข้ำรำชกำร 38 ค(2)
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
- ข้ำรำชกำร 38 ค(2)
รวม
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2. จานวนบุคลากรสายผู้บริหาร สายผู้สอน และสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
จาแนกตามสายงาน **ข้อมูลจำกระบบสำรสนเทศเพื่อบริหำรกำรศึกษำ (EMIS) ณ วันที่ 20 สิงหำคม 2564**
เพศ

ประเภท
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
รวมผู้บริหาร

ชาย
21
12
33

หญิง
7
21
28

รวม
28
33
61

คิดเป็นร้อยละ
1.79
2.11
3.89

บุคลำกรสำยผู้สอน
บุคลำกรสำยสนับสนุน
รวมบุคลากร

418 952 1,370
50
86 136
468 1,038 1,506

87.43
8.68
96.11

รวมทั้งหมด

501 1,066 1,567

100.00

3. จานวนบุคลากรในโรงเรียนที่ทาหน้าที่สอน จาแนกตามวิทยฐานะ วุฒิการศึกษา
วิทยฐานะ

ต่ากว่า
ปริญญาตรี

ไม่มีวิทยฐำนะทำง
วิชำชีพครู
ชำนำญกำร
ชำนำญกำรพิเศษ
เชี่ยวชำญ
รวม

3
0
0
0
3

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญา
ตรี/ต่ากว่า
ปริญญาโท

ปริญญาโท

สูงกว่าปริญญา
โท/ต่ากว่า
ปริญญาเอก

ปริญญาเอก

8
2

55
109

0
0

1
1

1
0
11

133
1
298

1
0
1

702
159
189
1
1051

รวม

ร้อยละ

769
271

56.13
19.78

4 328
0
2
6 1370

23.94
0.15
100

4. จานวนบุคลากรในโรงเรียนที่ทาหน้าที่สอน จาแนกตามระดับชั้น และประเภท
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
อัตราจ้าง
ระดับชั้น
รวม ร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับก่อนประถมศึกษำ
0 11
11
0
0
0
0
2
2
13
0.95
ระดับประถมศึกษำ
9 24
33
0
1
1
2
6
8
42
3.07
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย

190
169

515
343

705
512

7
1

11
5

18
6

19
20

22
13

41
33

764
551

55.77
40.22

รวม

368

893 1,261

8

17

25

41

43

84 1370 100.00
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5. ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนจาแนกตามเพศ และระดับชั้น ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
อนุบำล 1
39
26
อนุบำล 2
41
43
อนุบำล 3
53
48
ก่อนประถมศึกษา
133
117
ประถมศึกษำปีที่ 1
66
62
ประถมศึกษำปีที่ 2
75
52
ประถมศึกษำปีที่ 3
68
67
ประถมศึกษำปีที่ 4
94
62
ประถมศึกษำปีที่ 5
85
69
ประถมศึกษำปีที่ 6
81
69
รวมประถมศึกษา
469
381
มัธยมศึกษำปีที่ 1
2,281
2,378
มัธยมศึกษำปีที่ 2
2,230
2,323
มัธยมศึกษำปีที่ 3
2,140
2,393
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
6,651
7,094
มัธยมศึกษำปีที่ 4
1,454
2,332
มัธยมศึกษำปีที่ 5
1,386
2,270
มัธยมศึกษำปีที่ 6
1,235
2,085
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
4,075
6,687
รวมทั้งหมด
11,328
14,279

รวม
65
84
101
250
128
127
135
156
154
150
850
4,659
4,553
4,533
13,745
3,786
3,656
3,320
10,762
25,607

คิดเป็นร้อยละ
0.25
0.33
0.39
0.98
0.50
0.50
0.53
0.61
0.60
0.59
3.32
18.19
17.78
17.70
53.68
14.79
14.28
12.97
42.03
100.00
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6. ข้อมูลสถานศึกษา
1. จานวนสถานศึกษาแยกตามขนาด ปีการศึกษา 2564
กำรแบ่งขนำดโรงเรียน หรือสถำนศึกษำตำมเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2549 แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้
1. โรงเรียนขนำดเล็ก
หมำยถึง โรงเรียนหรือสถำนศึกษำที่มีผู้เรียนตั้งแต่ 1 – 499 คน
2. โรงเรียนขนำดกลำง
หมำยถึง โรงเรียนหรือสถำนศึกษำที่มีผู้เรียนตั้งแต่ 500 – 1,499 คน
3. โรงเรียนขนำดใหญ่
หมำยถึง โรงเรียนหรือสถำนศึกษำที่มีผู้เรียนตั้งแต่ 1,500 – 2,499 คน
4. โรงเรียนขนำดใหญ่พิเศษ หมำยถึง โรงเรียนหรือสถำนศึกษำที่มีผู้เรียนตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
รายชื่อสถานศึกษาแยกตามขนาดจาแนกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2549
ขนาดโร งเรี ยน

ขนาดเล็ก

ขนาดกลาง

ชื่ อ โร งเรี ยน

จานวนนั ก เรี ยน
ร วมชาย

ร วมหญิ ง

ร วมทั้ งหมด

1. ผาณิตวิทยา

46

2

48

2. การทามาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ ฯ

32

27

59

3. เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5

36

24

60

4. บางคล้าพิทยาคม

39

31

70

5. หนองไม้แก่นวิทยา

43

56

99

6. ก้อนแก้วพิทยาคม

68

38

106

7. ราชสาส์นวิทยา

78

36

114

8. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

82

60

142

9. วัดเปีย่ มนิโครธาราม

90

75

165

10. วิทยาราษฎร์รังสรรค์

110

71

181

11. ไผ่ดาพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

121

82

203

12. หนองแหนวิทยา

156

116

272

13. ไผ่แก้ววิทยา

243

191

434

14. เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี

233

236

469

15. หมอนทองวิทยา

259

222

481

1. บางน้าเปรี้ยววิทยา

261

275

536

2. เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา

295

255

550

3. ดอนฉิมพลีพทิ ยาคม

283

385

668

4. แปลงยาวพิทยาคม

337

340

677

5. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

357

368

725

6. พุทธิรังสีพบิ ูล

377

424

801

7. มัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

352

520

872

8. บางปะกง "บวรวิทยายน"

503

572

1,075

9. สนามชัยเขต

572

738

1,310

คิ ดเป็ น ร้ อยละ

51.72

31.03
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ขนาดโร งเรี ยน
ขนาดใหญ่

ชื่ อ โร งเรี ยน
1. เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒

ร วมชาย

ร วมหญิ ง

ร วมทั้ งหมด

1,291

951

2,242

-

2,905

2,905

2. พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

1,177

1,750

2,927

3. เบญจมราชรังสฤษฎิ์

1,715

1,912

3,627

4. วัดโสธรวรารามวรวิหาร

2,172

1,617

3,789

11,328

14,279

25,607

1. ดัดดรุณี
ขนาดใหญ่พเิ ศษ

จานวนนั ก เรี ยน

ร วม

คิ ดเป็ น ร้ อยละ
3.45

13.79

100.00

2. กำรแบ่งขนำดโรงเรียน หรือสถำนศึกษำจำแนกตำมเกณฑ์กำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจำปี 2564 แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้
1. โรงเรียนขนำดเล็ก หมำยถึง โรงเรียนหรือสถำนศึกษำที่มีผู้เรียนตั้งแต่ 119 คนลงมำ
2. โรงเรียนขนำดกลำง หมำยถึง โรงเรียนหรือสถำนศึกษำที่มีผู้เรียนตั้งแต่ 120 – 719 คน
3. โรงเรียนขนำดใหญ่ หมำยถึง โรงเรียนหรือสถำนศึกษำที่มีผู้เรียนตั้งแต่ 720 – 1,679 คน
4. โรงเรียนขนำดใหญ่พิเศษ หมำยถึง โรงเรียนหรือสถำนศึกษำที่มีผู้เรียนตั้งแต่ 1,680 คน ขึ้นไป
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รำยชื่อสถำนศึกษำแยกตำมขนำดจำแนกตำมเกณฑ์กำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจำปี 2564
ขนาดโร งเรี ยน

ขนาดเล็ก

ขนาดกลาง

ขนาดใหญ่

ชื่ อ โร งเรี ยน

จานวนนั ก เรี ยน
ร วมชาย

ร วมหญิ ง

ร วมทั้ งหมด

1. ผาณิตวิทยา

46

2

48

2. การทามาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ ฯ

32

27

59

3. เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5

36

24

60

4. บางคล้าพิทยาคม

39

31

70

5. หนองไม้แก่นวิทยา

43

56

99

6. ก้อนแก้วพิทยาคม

68

38

106

7. ราชสาส์นวิทยา

78

36

114

1. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

82

60

142

2. วัดเปีย่ มนิโครธาราม

90

75

165

3. วิทยาราษฎร์รังสรรค์

110

71

181

4. ไผ่ดาพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

121

82

203

5. หนองแหนวิทยา

156

116

272

6.ไผ่แก้ววิทยา

243

191

434

7. เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี

233

236

469

8. หมอนทองวิทยา

259

222

481

9. บางน้าเปรี้ยววิทยา

261

275

536

10. เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา

295

255

550

11. ดอนฉิมพลีพทิ ยาคม

283

385

668

12. แปลงยาวพิทยาคม

337

340

677

1. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

357

368

725

2. พุทธิรังสีพบิ ูล

377

424

801

3. มัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

352

520

872

4. บางปะกง "บวรวิทยายน"

503

572

1,075

5. สนามชัยเขต

572

738

1,310

คิ ดเป็ น ร้ อยละ

24.14

41.38

17.24
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ขนาดโร งเรี ยน

จานวนนั ก เรี ยน

ชื่ อ โร งเรี ยน

ร วมชาย

1. เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒

ร วมหญิ ง ร วมทั้ งหมด

1,291

951

2,242

-

2,905

2,905

1,177

1,750

2,927

4. เบญจมราชรังสฤษฎิ์

1,715

1,912

3,627

5. วัดโสธรวรารามวรวิหาร

2,172

1,617

3,789

11,328

14,279

25,607

2. ดัดดรุณี
ขนาดใหญ่พเิ ศษ 3. พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

ร วม

คิ ดเป็ น ร้ อยละ

17.24

100.00

ข้อมูลโรงเรียนเปิดห้องเรียนพิเศษ
ที่

โรงเรียน

อาเภอ

จังหวัด

1

เมือง

ฉะเชิงเทรำ

2

โรงเรียนพนมสำรคำม
“พนมอดุลวิทยำ”
โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎิ์ 2

เมือง

ฉะเชิงเทรำ

3

โรงเรียนดัดดรุณี

เมือง

ฉะเชิงเทรำ

4

โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎิ์

เมือง

ฉะเชิงเทรำ

ปีที่เปิดห้องเรียนพิเศษ
EP
IEP
MEP
2551
2551
2557
(ม.ต้น)
(ม.ปลำย) (ม.ปลำย)
2546
2549
2558
(ม.ต้น)
(ม.ปลำย) (ม.ปลำย)
2550
2555
(ม.ปลำย)
(ม.ต้น)
2558
(ม.ต้น/
ม.ปลำย)

ข้อมูลศูนย์ HCEC
ที่
1
2

ที่ตั้ง

ชื่อโรงเรียน

ตำบล

โรงเรียนดัดดรุณี
โรงเรียนพนมสำรคำม “พนมอดุลวิทยำ”

หน้ำเมือง
พนม

อำเภอ/จังหวัด
เมือง / ฉะเชิงเทรำ
พนมสำรคำม/ฉะเชิงเทรำ

โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม
ที่
1

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนวัดโสธรวรำรำมวรวิหำร

ตำบล
หน้ำเมือง

ที่ตั้ง
อำเภอ/จังหวัด
เมือง / ฉะเชิงเทรำ

ระดับชั้นที่เปิดสอน
อนุบำล-ม.ปลำย
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โรงเรียนโครงการ Education Hub
ที่
1

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนพนมสำรคำม “พนมอดุลวิทยำ”
(Multilingual Program)

อำเภอ

จังหวัด

พนมสำรคำม

ฉะเชิงเทรำ

โรงเรียนคู่พัฒนา
ที่

ชื่อโรงเรียน

อาเภอ

2

พนมสำรคำม
“พนมอดุลวิทยำ”

พนมสำรคำม

จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ

โรงเรียนคู่พัฒนา

อาเภอ

มัธยมพระรำชทำน
นำยำว

สนำมชัยเขต

จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ

ข้อมูลโรงเรียนมาตรฐานสากลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
ที่
1
2
3
4

ชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนพนมสำรคำม “พนมอดุลวิทยำ”
โรงเรียนดัดดรุณี
โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎิ์ 2

รุ่นที่
1
1
1
2

จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
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รายชื่อโรงเรียนในสหวิทยาเขต สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
สำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ ได้ประกำศจัดตั้งสหวิทยำเขต เพื่อพัฒ นำคุณภำพ
กำรศึกษำของโรงเรียนในสหวิทยำเขต และสำมำรถใช้ทรัพยำกรร่วมกันระหว่ำงโรงเรียนภำยในสหวิทยำเขต ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ แบ่งออกเป็น 4 สหวิทยำเขต ดังนี้
ชื่อสหวิทยาเขต
ชื่อโรงเรียน
หมายเหตุ
เบญจมรำชรังสฤษฎิ์
เบญจมรำชรังสฤษฎิ์
ประธำนสหวิทยำเขต
เบญจมรำชรังสฤษฎิ์ ๒
เลขำสหวิทยำเขต
เบญจมรำชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสำรวิทยำ
เบญจมรำชรังสฤษฎิ์ 5
บำงคล้ำพิทยำคม
บำงปะกง "บวรวิทยำยน"
วัดเปี่ยมนิโครธำรำม
ดัดดรุณี
ดัดดรุณี
ประธำนสหวิทยำเขต
ผำณิตวิทยำ
เลขำสหวิทยำเขต
แปลงยำวพิทยำคม
บำงน้ำเปรี้ยววิทยำ
เตรียมอุดมศึกษำเปร็งวิสุทธำธิบดี
หมอนทองวิทยำ
ไผ่ดำพิทยำคม รัชมังคลำภิเษก
พนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)
พนมสำรคำม “พนมอดุลวิทยำ”
ประธำนสหวิทยำเขต
ไผ่แก้ววิทยำ
เลขำสหวิทยำเขต
หนองไม้แก่นวิทยำ
กำญจนำภิเษกวิทยำลัย ฉะเชิงเทรำ
รำชสำส์นวิทยำ
มัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรำ
สนำมชัยเขต
หนองแหนวิทยำ
แก้วโกวิท
วัดโสธรวรำรำมวรวิหำร
ประธำนสหวิทยำเขต
พุทธิรังสีพิบูล
เลขำสหวิทยำเขต
เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ฉะเชิงเทรำ
กำรทำมำหำกินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ฯ
วิทยำรำษฎร์รังสรรค์
ดอนฉิมพลีพิทยำคม
ก้อนแก้วพิทยำคม
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ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ในปี พ.ศ. 2564 ให้ได้รับโอกำสในกำรศึกษำได้เต็มตำมศักยภำพและมีคุณภำพ ซึ่งดำเนินกำรภำยใต้กระแส
กำรเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 สภำวกำรณ์ที่เป็นแรงกดดันทั้งจำกภำยใน ภำยนอกประเทศ
และภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) สรุปผลกำรดำเนินกำร
จำแนกเป็น 4 ด้ำน ได้ดังนี้
1. ด้านความปลอดภัย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ ดำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำสร้ำง
ภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ และส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ ในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และพร้อมรับมือ
กำรเปลี่ยนแปลงภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ คิดเป็นร้อยละ 91.32
2. ด้านโอกาสทางการศึกษา
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ สามารถดาเนินการเพื่อโอกาส
ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ตารางที่ 1 จานวนนักเรียนด้อยโอกาส จาแนกตามระดับการศึกษาและประเภท ปีการศึกษา 2564
ที่

ระดับการศึกษา

ประเภทความด้อยโอกาส

ก่อนประถมศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

1 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน

-

-

2 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ

-

-

3 เด็กถูกทอดทิ้ง

-

-

4 เด็กในสถานพินจิ และคุ้มครองเยาวชน

-

-

5 เด็กเร่ร่อน

-

-

6 ผลกระทบจากเอดส์

-

-

-

7 ชนกลุม่ น้อย

-

-

-

8 เด็กที่ถกู ทาร้ายทารุณ

-

-

9 เด็กยากจน

15

1
-

-

1

2

-

-

-

2

1

-

0.03
-

1

-

0.02
-

2

1

คิดเป็นร้อยละ

รวมทั้งหมด

0.02
-

2

0.03

1

0.02

525

3,585

1,826

5,951

98.84

10 เด็กที่มีปัญหาเกีย่ วกับยาเสพติด

-

-

-

-

-

-

11 อืน่ ๆ

-

-

-

-

-

-

12 กาพร้า

-

-

11

21

32

0.53

13 ทางานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว

-

-

3

13

16

0.27

14 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท

-

-

13

2

15

0.25

15 อายุนอกเกณฑ์

-

-

-

-

-

100.00

นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด

15

525

3,617

1,864

6,021

คิดเป็นร้อยละ

0.25

8.72

60.07

30.96

100.00
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จากตารางที่ 1 พบว่ำ นักเรียนด้อยโอกำสในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ
รวมทั้งสิ้น 6,021 คน เมื่อจำแนกตำมประเภท ปรำกฏว่ำมีนักเรียนด้อยโอกำสประเภทเด็กยำกจนมำกที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 98.84 ของจำนวนทั้งหมด รองลงมำได้แก่ ประเภทกำพร้ำ คิดเป็นร้อยละ 0.53 และประเภททำงำน
รับผิดชอบตนเองและครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 0.27 ตำมลำดับ
เมื่อจำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ปรำกฏว่ำระดับมัธยมศึกษำตอนต้นมีจำนวนนักเรียนด้อยโอกำส มำกที่สุด
คิดเป็นร้ อยละ 60.07 ของจำนวนทั้งหมด รองลงมำได้แก่ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย และระดับประถมศึกษำ
คิดเป็นร้อยละ 30.96 และ 8.72 ของจำนวนทั้งหมด ตำมละดับ ดังแผนภูมทิ ี่ 1 และ 2
แผนภูมิที่ 1 นักเรียนด้อยโอกาส จาแนกตามประเภทความด้อยโอกาส
120
98.84

100
80
60
40
20
0

0.03

0.02

0.02

0.03

0.53

0.02

0.27

0.25

แผนภูมิที่ 2 นักเรียนด้อยโอกาส จาแนกตามระดับการศึกษา
70
60.07

60
50
40

30.96

30
20
8.72

10
0

0.25
ก่อนประถมศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย
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ตารางที่ 2 แสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตำมสัญชำติ ปีกำรศึกษำ 2564
สัญชาติ
ไทย

ระดับการศึกษา
รวมอนุบาล

รวมประถม

รวมม.ต้น

รวมม.ปลาย

รวมทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ

245

840

13,645

10,740

25,470

99.46

1

5

47

8

61

0.24

กัมพูชา
เกาหลีใต้

-

-

-

-

-

-

จีน

-

-

-

-

-

-

ซาอุดีอาระเบีย

-

-

-

-

-

-

ญีป่ ุ่น

-

-

เนปาล

-

-

-

-

-

-

ปากีสถาน

-

-

-

-

-

-

เมียนมา

1

ฟิลปิ ปิน

1

1

4
-

-

1

0.00

32

6

43

0.17

1

3

5

0.02

มาเลเซีย

-

-

ลาว

-

-

8

เวียดนาม

-

-

1

ศรีลงั กา

-

-

-

-

-

-

สิงคโปร์

-

-

-

-

-

-

อินเดีย

-

-

-

-

-

-

อินโดนีเซีย

-

-

-

-

-

-

ไม่ปรากฎสัญชาติ

-

-

อืน่ ๆ
นักเรียนทั้งหมด

-

-

3

2

-

-

10

0.04

1

0.00

3

0.01

2

1

7

3

13

0.05

250

850

13,745

10,762

25,607

100.00

จากตารางที่ 2 พบว่ำ นั กเรี ย นระดั บกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทั้งหมดในสั งกัด ส ำนัก งำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ รวมทั้งสิ้น 25,607 คน เมื่อจำแนกตำมสัญชำติ ปรำกฏว่ำมีนักเรียนที่ศึกษำมีหลำยสัญชำติ
สัญชำติไทยมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99.46 ของจำนวนทั้งหมด รองลงมำได้แก่ สัญชำติกัมพูชำ และสัญชำติเมียนมำ
คิดเป็นร้อยละ 0.24 และ 0.17 ดังแผนภูมิที่ 3
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แผนภูมิที่ 3 แสดงจานวนนักเรียนจาแนกตามสัญชาติ ปีการศึกษา 2563
120
100

99.46

80
60
40
20
0.24

0.00

0.17

0.02

0.04

0.00

กัมพูชา

ญี่ปุ่น

เมียนมา

ฟิลิปปินส์

ลาว

เวียดนาม

0
ไทย

ตารางที่ 3 แสดงอัตรำกำรเรียนจบกำรศึกษำ และศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563
เพศ
คิดเป็น
รายการ
รวม
ร้อยละ
ชาย
หญิง
ศึกษำต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม
1,078 1,667 2,745 68.66
ศึกษำต่อ ม.4 โรงศึกษำอื่น ในจังหวัดเดิม
263
219
489 12.23
ศึกษำต่อ ม.4 โรงศึกษำอื่น ในต่ำงจังหวัด
33
29
62
1.55
ศึกษำต่อ ม.4 โรงศึกษำอื่น ใน กทม.
7
6
13
0.33
สถำบันอำชีวศึกษำของรัฐบำล
347
196
543 13.58
สถำบันอำชีวศึกษำของเอกชน
25
13
38
0.95
ศึกษำต่อสถำบันอื่น ๆ
41
16
57
1.43
ไม่ศึกษำต่อ ทำงำนค้ำขำย ธุรกิจ
2
2
0.05
0
ไม่ศึกษำต่อ ทำงำนรับจ้ำงทั่วไป
1
0
1
0.03
ไม่ศึกษำต่อ ทำงำนอื่น ๆ
9
4
13
0.33
ไม่ประกอบอำชีพและไม่ศึกษำต่อ
19
22
41
1.03
นักเรียนจบทั้งหมด
1,825 2,173 3,998
100
จากตารางที่ 3 พบว่ำ อัตรำกำรเรียนจบและศึกษำต่อระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ ปีกำรศึกษำ 2563 ปรำกฏว่ำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีอัตรำกำรศึกษำต่อ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนเดิมสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 68.66 ตำมด้วยศึกษำต่อสถำบันอำชีวศึกษำของรัฐบำล
คิดเป็นร้อยละ 13.58 และศึกษำต่อ ม.4 โรงศึกษำอื่น ในจังหวัดเดิม คิดเป็นร้อยละ 12.23 ตำมลำดับ ดังแผนภูมิที่ 4
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แผนภูมิที่ 4 อัตราการเรียนจบการศึกษา และศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
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ตารางที่ 4 แสดงอัตรำกำรเรียนจบกำรศึกษำ และศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2563
รายการ
มหำวิทยำลัยของรัฐ
มหำวิทยำลัยเปิดของรัฐ
มหำวิทยำลัยของเอกชน
สถำบันอำชีวศึกษำของรัฐบำล
สถำบันอำชีวศึกษำของเอกชน
สถำบันพยำบำล
สถำบันทหำร
สถำบันตำรวจ
สถำบันอื่น ๆ
ทำงำนรัฐวิสำหกิจ
ภำคอุตสำหกรรม
ภำคกำรเกษตร
ค้ำขำย ธุรกิจ
งำนบริกำร
รับจ้ำงทั่วไป
บวชในศำสนำ
ไม่ประกอบอำชีพและไม่ศึกษำต่อ
นักเรียนจบทั้งหมด

เพศ
ชาย
592
11
37
99
25
1
6
0
148
0
18
1
4
1
48
1
2
994

หญิง
1,482
19
79
55
27
20
1
4
156
1
27
0
8
10
41
0
12
1,942

รวม
2,074
30
116
154
52
21
7
4
304
1
45
1
12
11
89
1
14
2,936

คิดเป็น
ร้อยละ
70.64
1.02
3.95
5.25
1.77
0.72
0.24
0.14
10.35
0.03
1.53
0.03
0.41
0.37
3.03
0.03
0.48
100.00
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[20]
จากตารางที่ 4 พบว่ำ อัตรำกำรเรียนจบและศึกษำต่อระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ ปีกำรศึกษำ 2563 ปรำกฏว่ำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีอัตรำกำรศึกษำต่อ
มหำวิทยำลัยของรัฐสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 70.64 ตำมด้วยศึกษำต่อสถำบันอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 10.35 และศึกษำต่อ
สถำนบันอำชีวศึกษำของรัฐบำล คิดเป็นร้อยละ 5.25 ตำมลำดับ ดังแผนภูมิที่ 5
แผนภูมิที่ 5 อัตราการเรี ยนจบการศึกษา และศึกษาต่อชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2563
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3. ด้านคุณภาพการศึกษา
จำกกำรที่สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ ได้ดำเนินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
(O-NET) โดยจัดสอบชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ในวันที่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในวันที่ 13 – 14
มีนำคม 2563 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในวันที่ 27- 29 มีนำคม 2563 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ ได้รวบรวมผล และวิเครำะห์ผลกำรทดสอบดังกล่ำว โดยเสนอค่ำสถิติพื้นฐำนของกำรทดสอบ ดังนี้
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ ๕ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและพัฒนำกำรรำยวิชำ ของกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
(O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒-๒๕๖๓
ค่าเฉลี่ย
เทียบพัฒนาการ
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓ พัฒนาการ
(สพม.ฉช-ประเทศ)
ภำษำไทย(สพม.ฉช)
๔๖.๕๖
๕๐.๓๖
๓.๘๐
-๓.๓๓
ภำษำไทย(ประเทศ)
๔๙.๐๗
๕๖.๒๐
๗.๑๓
ภำษำอังกฤษ(สพม.ฉช)
๒๙.๖๖
๓๘.๘๓
๙.๑๗
๐.๐๔
ภำษำอังกฤษ(ประเทศ)
๓๔.๔๒
๔๓.๕๕
๙.๑๓
คณิตศำสตร์(สพม.ฉช)
๒๙.๘๗
๒๖.๗๙
-๓.๐๘
-๐.๑๗
คณิตศำสตร์(ประเทศ)
๓๒.๙๐
๒๙.๙๙
-๒.๙๑
วิทยำศำสตร์(สพม.ฉช)
๓๑.๑๗
๓๔.๘๑
๓.๖๔
๐.๔๑
วิทยำศำสตร์(ประเทศ)
๓๕.๕๕
๓๘.๗๘
๓.๒๓
รวมเฉลี่ย
๓๔.๓๒
๓๗.๗๐
๓.๓๘
-๐.๗๖
รวมเฉลี่ย(ประเทศ)
๓๗.๙๙
๔๒.๑๓
๔.๑๕
จำกตำรำงเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและพัฒนำกำรรำยวิชำ ของกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพื้นฐำน (O-NET)ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒กับ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ผลปรำกฏว่ำ ค่ำเฉลี่ยรวม
ของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำเฉลี่ยรวมทั้งสี่วิชำ ของปีกำรศึกษำ๒๕๖๓ สูงกว่ำปีกำรศึกษำ๒๕๖๒ ร้อยละ ๓.๓๘
โดยมีสำมวิชำที่ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำสูงขึ้น ได้แก่ วิชำภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และวิทยำศำสตร์ และเมื่อ
เปรี ย บเที ย บพั ฒ นำกำร ปรำกฎว่ ำ มี ส องรำยวิ ช ำที่ มี ผ ลพั ฒ นำกำรสู ง กว่ ำ ค่ ำ เฉลี่ ย ระดั บ ประเทศ ได้ แ ก่ วิ ช ำ
ภำษำอังกฤษ และวิชำวิทยำศำสตร์
กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายวิชา ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓
วิชา
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ตารางที่ ๖ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและพัฒนำกำรรำยวิชำ ของกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒-๒๕๖๓ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ
วิชา
ภำษำไทย (สพม.ฉช)
ภำษำไทย (ประเทศ)
ภำษำอังกฤษ (สพม.ฉช)
ภำษำอังกฤษ (ประเทศ)
คณิตศำสตร์ (สพม.ฉช)
คณิตศำสตร์ (ประเทศ)
วิทยำศำสตร์ (สพม.ฉช)
วิทยำศำสตร์ (ประเทศ)
รวมเฉลี่ย
รวมเฉลี่ย (ประเทศ)

ปี ๒๕๖๒
๕๖.๙๑
๕๕.๑๔
๓๔.๑๓
๓๓.๒๕
๒๗.๙๑
๒๖.๗๓
๓๐.๓๘
๓๐.๐๗
๓๗.๓๓
๓๖.๓

ค่าเฉลี่ย
ปี ๒๕๖๓
๖๐.๘๕
๕๔.๒๙
๔๑.๔๓
๓๔.๓๘
๒๙.๙๙
๒๕.๔๖
๓๒.๖๕
๒๙.๘๙
๔๑.๒๓
๓๖.๐๑

พัฒนาการ
๓.๙๔
-๐.๘๕
๗.๓๐
๑.๑๓
๒.๐๘
-๑.๒๗
๒.๒๗
-๐.๑๘
๓.๙๐
-๐.๒๙

เทียบพัฒนาการ
(สพม.ฉช-ประเทศ)
๔.๗๙
๖.๑๗
๓.๓๕
๒.๔๕
๔.๑๙

จำกตำรำงเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและพัฒนำกำรรำยวิชำ ของกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พื้น ฐำน (O-NET)ชั้น มั ธ ยมศึกษำปี ที่ ๓ ปี กำรศึกษำ ๒๕๖๒ กั บปีก ำรศึก ษำ ๒๕๖๓ สั ง กัดส ำนักงำนเขตพื้น ที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ ผลปรำกฏว่ำ ค่ำเฉลี่ยรวมของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำเฉลี่ยรวมทั้งสี่วิชำ ของปี
กำรศึกษำ๒๕๖๓ สูงกว่ำปีกำรศึกษำ๒๕๖๒ ร้อยละ ๓.๙๐ โดยมีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำสูงขึ้น ทุกรำยวิชำ และ
เมื่อเปรียบเทียบพัฒนำกำร ปรำกฏว่ำทุกรำยวิชำมีผลพัฒนำกำรสูงกว่ำค่ำพัฒนำกำรระดับประเทศทุกวิชำ

กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรรายวิชา ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓
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ตารางที่ ๗ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและพัฒนำกำรรำยวิชำ ของกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
(O-NET)ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒-๒๕๖๓ สังกัดสำนักงำนเขตกำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ
วิชา
ภำษำไทย (สพม.ฉช)
ภำษำไทย (ประเทศ)
ภำษำอังกฤษ (สพม.ฉช)
ภำษำอังกฤษ (ประเทศ)
คณิตศำสตร์ (สพม.ฉช)
คณิตศำสตร์ (ประเทศ)
วิทยำศำสตร์ (สพม.ฉช)
วิทยำศำสตร์ (ประเทศ)
สังคมศึกษำ (สพม.ฉช)
สังคมศึกษำ (ประเทศ)
รวมเฉลี่ย
รวมเฉลี่ย (ประเทศ)

ปี ๒๕๖๒
๔๕.๐๔
๔๒.๒๑
๒๙.๔๗
๒๙.๒๐
๒๖.๒๐
๒๕.๔๑
๒๙.๒๘
๒๙.๒๐
๓๗.๑๗
๓๕.๗๐
๓๓.๔๓
๓๒.๓๔

ค่าเฉลี่ย
ปี ๒๕๖๓
๔๖.๓๔
๔๔.๓๖
๒๙.๗๔
๒๙.๔๙
๒๖.๖๑
๒๖.๐๔
๓๒.๔๘
๓๒.๖๘
๓๖.๑๑
๓๕.๕๙
๓๔.๒๖
๓๓.๗๐

พัฒนาการ
๑ .๓
๒.๑๕
๐.๒๗
๐.๒๙
๐.๔๑
๐.๖๓
๓ .๒
๓.๔๘
-๑.๐๖
-๐.๑๑
๐.๘๓
๑.๓๖

เทียบพัฒนาการ
(สพม.ฉช-ประเทศ)
-๐.๘๕
-๐.๐๒
-๐.๒๒
-๐.๒๘
-๐.๙๕
-๐.๕๓

จำกตำรำงเปรียบเทียบคะแนนฉะเฉลี่ยและพัฒนำกำรรำยวิชำ ของกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพื้นฐำน (O-NET)ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ กับ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ผลปรำกฏว่ำ ค่ำเฉลี่ยรวม
ของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำเฉลี่ยรวมทั้งห้ำวิชำ ของปีกำรศึกษำ๒๕๖๓ สูงกว่ำปีกำรศึกษำ๒๕๖๒ ร้อยละ ๐.๘๓
โดยมีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำสูงขึ้นสี่วิชำ ยกเว้นแต่วิชำสังคมศึกศึกษำ และเมื่อเปรียบเทียบพัฒนำกำร ปรำกฎ
ว่ำมีพัฒนำกำรต่ำกว่ำค่ำพัฒนำกำรระดับประเทศ ทุกรำยวิชำ
กราฟแสดงคะแนนฉะเฉลี่ยรายวิชา ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กับ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๕๐.๐๐
๔๕.๐๐
๔๐.๐๐
๓๕.๐๐
๓๐.๐๐
๒๕.๐๐
๒๐.๐๐
๑๕.๐๐
๑๐.๐๐
๕.๐๐
๐.๐๐

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓
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4. ด้านประสิทธิภาพ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ ได้ส่งเสริม สนับสนุนกำรกระจำยอำนำจ
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ และมีสถำนศึกษำขับเคลื่อนตำมแนวทำงกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำม
ภำระงำนทั้ง 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป
ด้วยวิธีกำรดำเนินงำนอย่ำงหลำกหลำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ มีผลกำรดำเนินงำน ดังต่อไปนี้
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ บูรณำกำรควำมร่วมมือกับสำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจ ริตแห่ งชำติ ดำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ซึ่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ มีผลกำรประเมินดังนี้
ลำดับที่

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

คะแนน

ระดับ

ผลกำรประเมิน

15

ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
ฉะเชิงเทรา

99.01

AA

ผ่าน

หมำยเหตุ

ผลกำรประเมินในระดับผ่ำน พิจำรณำจำกคะแนนรวม ตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งเป็นไปตำมค่ำเป้ำหมำย
และตั ว ชี้ วั ด แผนแม่ บ ทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ประเด็ น กำรต่ อ ต้ ำ นกำรทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564
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ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. 2560)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการประเมินระดับคุณภาพ
มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นกำรพิจำรณำ
ระดับคุณภำพ
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ (ใช้ผลการประเมินการเป็นระบบราชการ 4.0 ของ กพร.สพฐ.)
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ (ใช้ผลการประเมินการเป็นระบบราชการ 4.0 ของ กพร.สพฐ.)
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีผลงำนที่แสดงควำมสำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพ
ดีเยี่ยม
กำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีคุณภำพตำมหลักสูตร ประกอบด้วย
1) ผลกำรประเมินพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย
2) กำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Tes t: NT)
3) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ดีเยี่ยม
4) ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5) ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรคิด วิเครำะห์ และกำรเขียน
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเท่ำเทียมกัน ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น
หรือมีควำมรู้ทักษะพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ ประกอบด้วย
1) จำนวนประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับได้เข้ำเรียนชั้น ป.1
2) อัตรำกำรออกกลำงคันลดลง
3) อัตรำกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียนที่จบชั้น ป.6 /ม.3/ม.6
ดีเยี่ยม
4) ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริม
ให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ ได้แก่ เด็กพิกำรเรียนรวม เด็กด้อยโอกำส และเด็กที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษ
5) ผู้เรียนชั้น ม.3 มีควำมรู้ และทักษะพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ และศึกษำต่อในสำยอำชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ดีเยี่ยม
และสถำนศึกษำมีผลงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ดีเยี่ยม
รวมทั้งกำรให้บริกำร

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3

ดีเยี่ยม
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ผลการการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (5 ค.)
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
สรุปได้ว่า
1. กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในภำพรวม ส่วนใหญ่มีผลกำร
ดำเนินงำนอยู่ในระดับดีมำก จำนวน 16 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 55.17 รองลงมำเป็นระดับคุณภำพดี จำนวน 10
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 34.48 และมีผลกำรดำเนินงำนอยู่ในระดับกำลังพัฒนำจำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
3.45 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยมิติกำรขับเคลื่อนคุณภำพ พบว่ำ มิติกำรขับเคลื่อนคุณภำพ ที่มีผลกำรดำเนินงำนอยู่ใน
ระดับดีมำก จำนวนมำกที่สุด ได้แก่ มิติด้ำนที่ 2 : คุณธรรม (Moral) จำนวน 24 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.76
รองลงมำเป็นมิติด้ำนที่ 5 : ควำมปลอดภัย (Safety) จำนวน 22 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 75.86 โดยที่มิติกำร
ขับเคลื่อนคุณภำพ ที่ผลกำรดำเนินงำนอยู่ในระดับกำลังพัฒนำ จำนวนมำกที่สุด ได้แก่ มิติด้ำนที่ 3 : ควำมเสมอภำค
(Equality) จำนวน 11 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 37.93 รองลงมำคือ มิติด้ำนที่ 4 : ควำมทันสมัย (Topicality)
จำนวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 24.14
2. กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ มิติด้ำนที่ 1 : คุณภำพ
(Quality) ภำพรวมมีโรงเรียนดำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพ ดีมำก จำนวน 18 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 62.07
รองลงมำเป็น ระดับคุณภำพ ดี จำนวน 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 27.59 และระดับคุณภำพพอใช้ จำนวน 3
โรงเรีย น คิดเป็น ร้อยละ 10.34 โดยที่ไม่มีโ รงเรียนดำเนินงำนได้ระดับคุณภำพกำลั งพัฒ นำ โดยที่นโยบำยกำร
ขับเคลื่อนคุณภำพที่โรงเรียนมีผลกำรดำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพดีมำก จำนวนมำกที่สุดคือ นโยบำยที่ 2 ยกระดับ
คุณภำพผู้เรียนตำมหลักสูตรให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สร้ำงทักษะอำชีพและมีสมรรถนะสำคัญทุกด้ำน จำนวน
27 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 93.10 รองลงมำคือ นโยบำยที่ 4 กำรบริหำรเชิงรุกแบบบูรณำกำรเน้นกำรมีส่วนร่วม
ของสั งคมให้ มีประสิ ทธิผ ลและประสิ ทธิภ ำพเน้นเชิงพื้นที่ จำนวน 20 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 68.97 โดยที่
นโยบำยกำรขับเคลื่อนคุณภำพที่โรงเรียนมีผลกำรดำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพกำลังพัฒนำ จำนวนมำกที่สุดคือ
นโยบำยที่ 3 สร้ำงสรรค์นวัตกรรมกำรบริหำรและกระบวนกำรเรียนรู้มุ่งสู่กำรมีสมรรถนะของผู้บริหำร ครู ผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 จำนวน 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 20.69
3. กำรด ำเนิ น งำนตำมนโยบำยกำรพัฒ นำคุ ณภำพกำรศึกษำของสถำนศึ กษำ มิติ ด้ำนที่ 2 : คุณ ธรรม
(Moral) ภำพรวมมีโรงเรียนดำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพ ดีมำก จำนวน 24 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.76
รองลงมำเป็น ระดับคุณภำพ ดี จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 13.79 และระดับคุณภำพพอใช้ จำนวน 1
โรงเรี ย น คิดเป็ น ร้ อยละ 3.45 โดยที่ไม่ มีโ รงเรี ยนดำเนินงำนได้ระดับ คุณภำพกำลั งพั ฒ นำ โดยที่นโยบำยกำร
ขับเคลื่อนคุณภำพที่โรงเรียนมีผลกำรดำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพดีมำก จำนวนมำกที่สุดคือ นโยบายที่ 7 สร้ำง
โรงเรียนให้เอื้อต่อกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำธำรณะที่ดีงำมในสถำนศึกษำ จำนวน 26 โรงเรียน คิด
เป็นร้อยละ 89.66 รองลงมำคือ นโยบายที่ 8 เสริมสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก ให้มีคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อม จำนวน 20 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 68.97 โดยที่นโยบำยกำรขับเคลื่อน
คุณภำพที่โรงเรียนมีผลกำรดำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพกำลังพัฒนำ จำนวนมำกที่สุดคือ นโยบายที่ 5 น้อมนำหลัก
ปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเพื่ อ มำพั ฒ นำศั ก ยภำพของครู นั ก เรี ย นและบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ
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และนโยบายที่ 8 เสริมสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก ให้มีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำน
สิ่งแวดล้อม จำนวน 2 โรงเรียน เท่ำกัน คิดเป็นร้อยละ 6.90
4. กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำมิติด้ำนที่ 3 : ควำมเสมอภำค
(Equality) ภำพรวมมีโรงเรียนดำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพ ดีมำก จำนวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 41.38
รองลงมำเป็นระดับคุณภำพ กำลังพัฒนำ จำนวน 11 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 37.93 และระดับคุณภำพดี จำนวน
4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 6.90 โดยที่นโยบำยกำรขับเคลื่อนคุณภำพที่โรงเรียนมีผลกำรดำเนินงำนอยู่ในระดับ
คุณภำพดีมำก จำนวนมำกที่สุดคือ นโยบายที่ 9 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคกำรศึกษำโดยระดมสรรพกำลังเพื่อ
ลดควำมเหลื่อมล้ำในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ จำนวน 17 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 58.62 รองลงมำคือ นโยบายที่ 10
สร้ำงเวทีกำรแข่งขันในกำรแสดงควำมสำมำรถสู่ควำมเป็นเลิศของผู้บริหำร ครู นักเรียนและสถำนศึกษำ จำนวน 9
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 31.03 โดยที่นโยบำยกำรขับเคลื่อนคุณภำพที่โรงเรียนมีผลกำรดำเนินงำนอยู่ในระดับ
คุณภำพกำลังพัฒนำ จำนวนมำกที่สุดคือ นโยบายที่ 10 สร้ำงเวทีกำรแข่งขันในกำรแสดงควำมสำมำรถสู่ควำมเป็น
เลิศของผู้บริหำร ครู นักเรียนและสถำนศึกษำ จำนวน 13 โรงเรียน เท่ำกัน คิดเป็นร้อยละ 44.83
5. กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำมิติ ด้ำนที่ 4 : ควำมทันสมัย
(Topicality) ภำพรวมมีโรงเรียนดำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพ ดีมำก จำนวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 34.48
รองลงมำเป็นระดับคุณภำพ พอใช้ จำนวน 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 27.59 และระดับคุณภำพ กำลังพัฒนำ
จำนวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 24.14 โดยที่นโยบำยกำรขับเคลื่อนคุณภำพที่โรงเรียนมีผลกำรดำเนินงำนอยู่ใน
ระดับคุณภำพดีมำก จำนวนมำกที่สุดคือ นโยบายที่ 11 พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็น
เครื่องมือกำรเรียนรู้ จำนวน 17 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 58.62 รองลงมำคือ นโยบายที่ 12 จัดกำรเรียนกำรสอน
ด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย และสอดคล้ องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกำรวิเครำะห์ข้อมูล ( Data
Analysis) และทักษะกำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศ จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 6.90 โดยที่นโยบำยกำร
ขับเคลื่อนคุณภำพที่โรงเรียนมีผลกำรดำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพกำลังพัฒนำ จำนวนมำกที่สุดคือ นโยบายที่ 12
จัดกำรเรี ย นกำรสอนด้ว ยเครื่ องมือปฏิบั ติที่ทันสมัย และสอดคล้ องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้ เรียนมีทักษะกำร
วิเครำะห์ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะกำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศ จำนวน 14 โรงเรียน เท่ำกัน คิดเป็นร้อย
ละ 48.28
6. กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำมิติด้ำนที่ 5 : ควำมปลอดภัย
(Safety) ภำพรวมมีโรงเรียนดำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพ ดีมำก จำนวน 22 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 75.86
รองลงมำเป็นระดับคุณภำพ ดี จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อ ยละ 13.79 และระดับคุณภำพ พอใช้ จำนวน 2
โรงเรี ยน คิดเป็ น ร้ อยละ 6.90 โดยที่น โยบำยกำรขับเคลื่ อนคุณภำพที่โ รงเรียนมีผ ลกำรดำเนินงำนอยู่ในระดับ
คุณภำพดีมำก จำนวนมำกที่สุดคือ นโยบายที่ 15 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล จำนวน
24 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.76 รองลงมำคือ นโยบายที่ 13 กำรสร้ำงกลไกและมำตรฐำนควำมปลอดภัยใน
สถำนศึกษำ จำนวน 22 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 75.86 โดยที่นโยบำยกำรขับเคลื่อนคุณภำพที่โรงเรียนมีผลกำร
ดำเนินงำนอยู่ในระดับคุณภำพกำลังพัฒนำ จำนวนมำกที่สุดคือ นโยบายที่ 14 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำให้ผู้เรียน
รอดพ้นจำกกำรถูกคุกคำมทุกรูปแบบได้อย่ำงทันเหตุกำรณ์ จำนวน 5 โรงเรียน เท่ำกัน คิดเป็นร้อยละ 17.24
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อภิปรายผลการติดตามและประเมินผล
กำรดำเนิ น งำนตำมนโยบำยกำรพัฒ นำคุ ณภำพกำรศึ กษำ ของสถำนศึกษำในสั งกั ดส ำนัก งำนเขตพื้น ที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ โดยภำพรวมส่วนใหญ่มีสถำนศึกษำดำเนินงำนได้ระดับคุณภำพดีมำก จำนวน 16
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 55.17 ทั้งนี้พบว่ำมิติด้ำนที่ 2 : คุณธรรม (Moral) มีสถำนศึกษำดำเนินงำนได้ระดับ
คุณภำพดีมำก จำนวน 24 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.76 ทั้งนี้เพรำะสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำได้มีกำรขับเคลื่อนโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม อย่ำงต่อเนื่อง เช่น โครงกำร
โรงเรียนคุณภำพ โครงกำรโรงเรี ยนสุจริต โครงกำรโรงเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ โครงกำรประเมินควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินกำร ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยและวิสัยทัศน์ของประเทศไทย ที่มีควำมต้องกำรในกำรปลูกฝังและพัฒนำ
คุณธรรม จริยธรรม ให้กับเยำวชน ทั้งยังเป็นเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนที่ส่ วนใหญ่มีกำรส่งเสริม
พัฒนำผู้เรียน ด้ำนคุณธรรมนำควำมรู้
โดยพบว่ำนโยบายที่ 7 สร้ำงโรงเรียนให้เอื้อต่อกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรมและจิตสำธำรณะที่ดีงำมในสถำนศึกษำ เป็นนโยบำยที่สถำนศึกษำดำเนินกำรได้ระดับคุณภำพดีมำก จำนวน
26 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 89.66 และยังพบว่ำยังมีโรงเรียนบำงแห่งมีผลกำรประเมินตำมนโยบำยบำงนโยบำย
ได้ระดับคุณภำพ กำลังพัฒนำ ได้แก่นโยบำยที่ 5 น้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมำพัฒนำศักยภำพ
ของครูนักเรียนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นโยบายที่ 7 สร้ำงโรงเรียนให้เอื้อต่อกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม
และจิตสำธำรณะที่ดีงำมในสถำนศึกษำ และนโยบายที่ 8 เสริมสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก ให้มี
คุ ณ ลั ก ษณะและพฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ ด้ ำ นสิ่ ง แวดล้ อ ม แสดงให้ เ ห็ น ควำมแตกต่ ำ งของกำรด ำเนิ น งำนของ
สถำนศึกษำ
ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน พบว่ำมิติด้ำ นที่ 3 : ควำมเสมอภำค (Equality) สถำนศึกษำ
มีผลกำรประเมินอยู่ ในระดับคุณภำพกำลั งพัฒนำมำกกว่ำร้อยละ 30 และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยน โยบำย พบว่ำ
นโยบายที่ 10 สร้ ำงเวทีกำรแข่งขัน ในกำรแสดงควำมสำมำรถสู่ ควำมเป็นเลิศของผู้บริห ำร ครู นักเรียนและ
สถำนศึกษำ ทั้งนี้อำจจะเป็นเพรำะสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 มีควำมรุนแรง
และเกิดขึ้นหลำยระลอก ส่งผลให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ Onsite ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ รวมทั้งหำก
สถำนศึกษำใดสำมำรถเปิดเรียนแบบ Onsite ได้ ก็จะต้องแบ่งนักเรียนมำเรียนเพื่อไม่ให้เกินกว่ำที่ทำงประกำศจังหวัด
กำหนด ส่ ง ผลให้ ส ถำนศึก ษำไม่ ส ำมำรถจั ดกิ จกรรมกำรรวมกลุ่ ม กำรแข่ง ขัน ฝึ กทั กษะ ประกวดต่ำ งๆ ขึ้ นได้
จึงส่งผลให้กำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำตำมนโยบำยนี้ไม่บรรลุผล หรือยังไม่ประสบควำมสำเร็จ ซึ่งในควำมเป็นจริง
นั้นสถำนศึกษำสำมำรถที่จะสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงทำงกำรศึกษำ รวมถึงสร้ำงเวทีกำรแข่งขันต่ำงๆ ให้กับผู้เรียน นั้นมี
ควำมเพียงพอต่อกำรพัฒนำศักยภำพของผู้เรียนหำกไม่มีเหตุกำรณ์ในกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ
2019 ทำงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ จึงควรมีกำรดำเนินงำนนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำต่อไปเพื่อนำผลในปีงบประมำณต่อไปมำทำกำรเปรียบเทียบ
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ด้านความปลอดภัย

ด้านโอกาสทางการศึกษา
ด้านคุณภาพการศึกษา

ด้านประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 2
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ
มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจาแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่างๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
แผนระดับที่ 2 หมายถึง แผนซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ เพื่อบรรลุตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ ชาติ และถ่ายทอดไปสู่ แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 ซึ่งประกอบไปด้วย แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
แผนระดั บ ที่ 3 หมายถึ ง แผนที่ จั ดท าขึ้ น โดยหน่ ว ยงานขอรั ฐ เพื่ อถ่ ายทอดเป้ าหมายและประเด็ น
การพัฒนาของแผนระดับที่ 1 และ 2 ไปสู่การปฏิบัติ หรือจัดทาขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ
ซึ่งรวมถึง แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติการด้าน....แผนปฏิบัติราชการ....แผนปฏิบัติการประจาปี
ดังนั้น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ศึกษา วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผน 3
ระดับ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดังนี้

แผนระดับที่ 1
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก)
1.1 เป้าหมาย
1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
1.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวิสัยทัศน์คือการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคม
อนาคตที่ ยั่ งยื น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ นอกจากนี้
ยั ง มี พั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพผู้ เ รี ย นที่ ห ลากหลาย ทั้ ง ในระดั บ ต่ า งๆ ตั้ ง แต่ ร ะดั บก่ อ นประถมศึ ก ษา
ระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
มีการขับ เคลื่อนการพัฒ นาการศึกษา การพัฒ นาหลั กสู ตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาต่างๆ
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ในทุ ก พื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศ ให้ ส ามารถจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นได้ เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพ ทั้ ง ความรู้ ด้ า นวิ ช าการ
ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง)
2.1 เป้าหมาย
สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์
การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
2.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี ก ารสร้ า งความเสมอภาคทางการศึ ก ษา
ด้ ว ยการสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ อนุ บ าลจนจบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ในรายการพื้ น ฐาน 5 รายการ ได้ แก่ 1) ค่ าจั ดการเรี ยนการสอน 2) ค่าหนั งสื อเรี ยน 3) ค่ าอุ ปกรณ์การเรี ยน
4) ค่า เครื่อ งแบบนัก เรีย น และ 5) ค่า กิจ กรรมพัฒ นาคุณ ภาพผู้เ รีย น ซึ่ง การสนับ สนุน ค่า ใช้จ่า ยดัง กล่า ว
เป็นการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการการศึกษา สาหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ
ร ว ม ทั้ ง ก า ร ส ร้ า ง โ อ ก า ส แ ล ะ ล ด ค ว า ม เ ห ลื่ อ ม ล้ า ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บ พื้ น ที่ พิ เ ศ ษ ไ ด้ แ ก่
โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอัน
เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ใ ห้ ไ ด้ รั บ โอกาสทางการศึ ก ษาอย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี คุ ณ ภาพ และการพั ฒ นาสื่ อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าใน
การเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (รอง)
3.1 เป้าหมาย
บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
3.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีแผนการพัฒนาการศึกษา และแผนการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การจัดการศึกษาพื้นที่ดังกล่าวสอดคล้องกับ
อั ต ลั ก ษ ณ์ วิ ถี ชี วิ ต วั ฒ น ธ ร ร ม อ า ชี พ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ส ม า น ฉั น ท์ แ ล ะ รู้ รั ก ส า มั ค คี มี ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
ซึ่ ง กั น และกั น อยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งสั น ติ สุ ข มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ผู้ เ รี ย นได้ รั บ โอกาส
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญกาลังใจ
ในการปฏิ บั ติ ง าน และแผนการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น
ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ
กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้าง

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

[32]
มาตรฐานในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาในกลุ่ ม เป้ า หมาย ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ป ระเทศไทยมี ค วามมั่ น คง
ในระยะยาวต่อไป
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)
4.1 เป้าหมาย
1. ภาครั ฐ มีวัฒ นธรรมการทางานที่มุ่งผลสั มฤทธิ์และผลประโยชน์ส่ ว นรวมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
2. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนในการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย มีการนานวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนานวัตกรรมเทคนิค
การเรียนการสอนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสาหรับนักเรียน พัฒนาผู้นาเยาวชนต่อต้านการทุจริต
พัฒ นานวัตกรรมการสร้ างเครื อข่ายและการมีส่ ว นร่ว มในการต่อ ต้านการทุจริตและพัฒ นาผู้ บริห าร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริตและป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ

แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
1.1 ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (หลัก)
1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21
สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
เป้ า หมายที่ 2 คนไทยได้ รั บ การพั ฒ นาเต็ ม ตามศั ก ยภาพตามความถนั ด และความสามารถ
ของพหุปัญญาดีขึ้น
การบรรลุ เ ป้ า หมาย ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี แ ผนการด าเนิ น การ
ให้ บ รรลุ เป้ าหมาย รวมถึง การพัฒ นาหลั กสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ ผู้ เรียน
ทุ ก ระดั บ และทุ ก กลุ่ ม ได้ รั บ การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพและมี ม าตรฐาน เกิ ด การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต อย่ า งทั่ ว ถึ ง
พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการ
พัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้ นที่ที่หลากหลาย รวมถึง
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แนวโน้ม ของสัง คมที่เ ปลี่ย นแปลงไปและสอดคล้อ งกับการพัฒ นาของประเทศ การพัฒ นาคุณ ภาพ การเรียน
กา รส อ น ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ พั ฒ น า แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร้ า ง ศั ก ย ภ า พ ค รู เ พื่ อ พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ค รู
ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสู ตรการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกรปฏิบัติการ (Practical Engineers) และ
นวั ต กรคุ ณ ภาพ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของประเทศ การยกระดั บ คุ ณ ภาพโรงเรี ย นโดยเฉพาะ
ในระดับตาบล
2. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
แนวทางการพัฒนา 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 2) เปลี่ยนโฉมบทบาท
“ครู” ให้เป็นครูยุคลใหม่ 3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 4) พัฒนาระบบ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 5) สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จาเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
การบรรลุ เ ป้ า หมาย ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี แ ผนการด าเนิ น การ
ให้ บ รรลุ เป้ าหมาย รวมถึง การพัฒ นาหลั กสูต รกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ ผู้ เรียน
ทุ ก ระดั บ และทุ ก กลุ่ ม ได้ รั บ การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพและมี ม าตรฐาน เกิ ด การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต อย่ า งทั่ ว ถึ ง
พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการ
พั ฒ นาการศึ ก ษาที่ ยั่ ง ยื น ที่ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาให้ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของพื้ น ที่ ที่ ห ลากหลาย
รวมถึ ง แนวโน้ ม ของสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปและสอดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาของประเทศ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การเรี ย นการสอนภาษาต่ า งประเทศและพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพครู เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพครู
ให้มีความพร้ อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 การยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้โรงเรียนมีความพร้อมใน
การบริ ห ารจั ด การ และการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ มี คุ ณ ภาพ มี ส ภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การส่ งเสริ ม การเรี ย นรู้
ด้ว ยการส่ ง เสริ มด้ านโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ทั้ งอาคารสถานที่ แหล่ ง เรี ยนรู้ และวัส ดุอุ ปกรณ์ ด้ า นจั ดการศึก ษา
ทั้ ง บุ ค ลากร หลั ก สู ต รและกิ จ กรรม และด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มของเอกชน บ้ า น วั ด /ศาสนสถานอื่ น ๆ
รั ฐ และโรงเรี ย นเพื่ อ ผลิ ต ผู้ เ รี ย นที่ มี คุ ณ ภาพเป็ น ที่ ย อมรั บ ของผู้ ป กครอง และชุ ม ชน ตลอดจนโรงเรี ย น
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน
3. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการ
ทางาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
เป้ า หมายของแผนย่ อ ย ประเทศไทยมี ร ะบบข้ อ มู ล เพื่ อ การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น
การบรรลุ เ ป้ า หมาย ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี แ ผนการด าเนิ น การ
ให้ บ รรลุ เป้ าหมาย รวมถึ ง การพั ฒนาหลั กสู ตรกระบวนการเรี ยนการสอน การวั ดและประเมิ นผล ให้ ผู้ เรี ยน
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ทุกระดับและทุกกลุ่ม ทั้งผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ผู้เรียนระดับการศึ กษาภาคบังคับ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ผู้ เ รี ย นพิ ก าร ผู้ เ รี ย นด้ อ ยโอกาส ผู้ เ รี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ ได้ รั บ การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ
และมีม าตรฐานเกิด การเรีย นรู้ต ลอดชีวิต อย่า งทั่ว ถึง พร้อ มทั้ง มีทัก ษะและศัก ยภาพในการประกอบอาชีพ
ที่ สอดคล้ องกั บความต้ องการของประเทศ การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาให้ เ หมาะสม
กั บ บริ บ ทของพื้ น ที่ ที่ ห ลากหลาย รวมถึ ง แนวโน้ ม ของสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปและสอดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นา
ของประเทศ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ยนการสอนภาษาต่ างประเทศและพั ฒ นาและเสริ มสร้ างศั กยภาพครู
เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
การส่งเสริมให้ มีการจัดการศึกษาให้ กับ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การพั ฒ นาผู ้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ
ด้านวิ ทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การยกระดั บคุณภาพการศึกษาโรงเรี ยนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลั ย
การพัฒนาผู้ มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิล ป์ นาฏศิล ป์ ดนตรี และกีฬา การพัฒนาศูนย์โ อลิมปิกวิช าการ
การจั ด ตั้งสถาบั น ไทยโคเซ็น เพื่อพั ฒ นาระบบการศึกษาในด้ านวิศ วกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ตกรรม
โดยใช้ห ลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ ปุ่น (หลั กสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกร
ปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
1.2 ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง)
1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้ า หมาย คนไทยทุ ก ช่ ว งวั ย มี คุ ณ ภาพเพิ่ ม ขึ้ น ได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งสมดุ ล ทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย
สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
การบรรลุ เ ป้ า หมาย ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานพั ฒ นาผู้ เ รี ย นตั้ ง แต่
ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาที่มีคุณภาพ
เป้ า หมายของแผนย่ อ ย เด็ กเกิ ดอย่ างมี คุ ณภาพมี การพั ฒนาการสมวั ย สามารถเข้ าถึ งบริ การ
ที่มีคุณภาพมากขึ้น
การบรรลุ เ ป้ า หมาย ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี แ ผนการด าเนิ น การ
ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย รวมถึ ง การสนั บ สนุ น การยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาก่ อ นประถมศึ ก ษาในพื้ น ที่
การดาเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
3. แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
แนวทางการพั ฒนา การส่ งเสริ มการจั ด การศึ กษาให้ กั บนั กเรี ย นระดั บการศึ ก ษาภาคบั งคั บ
และมัธยมศึกษาตอนปลาย
เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว
สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
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การบรรลุ เ ป้ า หมาย ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี แ ผนการด าเนิ น การ
ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย รวมถึ ง การส่ ง เสริ ม การพั ฒนาหลั กสู ตรและกระบวนการเรี ยนรู้ ที่ หลากหลายให้ เอื้ อต่ อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจ้างครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาขนาดกลาง
และเล็ ก ที่ ป ระสบปั ญ หาขาดแคลนครู วิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ การส่ งเสริ ม นิ สั ย รั ก การอ่ า น
การพัฒ นาระบบการประเมิน และการประกัน คุณ ภาพภายในของสถานศึก ษา การขับ เคลื่อ นงานแนะแนว
ในสถานศึก ษาและสร้ างเสริ มสมรรถนะผู้ เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทา
การขับ เคลื่ อนนั กจิตวิทยาโรงเรี ย นประจ าเขตพื้นที่การศึกษา การขับเคลื่ อนการดูแลช่ว ยเหลื อและคุ้มครอง
เด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
1.3 ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง)
1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้า หมาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระบบให้ความช่ว ยเหลื อ
ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
2. แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม
แนวทางการพัฒนา จัดให้มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ
เป้ า หมายของแผนย่อ ย มี ร ะบบและกลไกในการให้ ความช่ ว ยเหลื อกลุ่ มเป้ า หมายที่ ต้ องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
การบรรลุ เ ป้ า หมาย ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการจั ด การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ อนุ บ าลจนจบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จั ด การศึ ก ษาและพั ฒ นาสมรรถภาพ
เด็ ก พิ ก าร ในโรงเรี ย นเฉพาะความพิ ก าร ในศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ จั ด การศึ ก ษาส า หรั บ เด็ ก ด้ อ ยโอกาส
ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ในโรงเรียนเรียนร่วม ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียน
พื้ น ที่ สู ง ในถิ่ น ทุ ร กั น ดาร โรงเรี ย นพื้ น ที่ เ กาะแก่ ง และโรงเรี ย นในพื้ น ที่ ข้ า งเคี ย งโครงการพั ฒ นาดอยตุ ง
อัน เนื่ องมาจากพระราชดาริ ให้ ได้รั บโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
1.4 ประเด็นที่ 1 ความมั่นคง (รอง)
1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น
การบรรลุเ ป้า หมาย ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่ งเสริ มการจัดการศึกษา
ให้เกิดความสมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ป้องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแก้ไขปัญหาช่วยเหลือ
เด็กที่ติดยาเสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม
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2. แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
แนวทางการพั ฒนา ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้น ฐาน พั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษา
ให้สอดคล้องกับอัตลั กษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน
พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบ
รองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย
เป้าหมายของแผนย่อย
1) ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น
2) ปั ญ หาความมั่ น คงที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ได้ รั บ การแก้ ไ ขจนไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การบริ ห าร
และพัฒนาประเทศ
การบรรลุเป้าหมาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการพัฒนาการศึกษา และ
แผนการเสริ มสร้ างภูมิคุ้มกันเพื่อสั นติสุ ขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การจัดการศึกษาพื้นที่
ดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งกั บ อั ต ลั ก ษณ์ วิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรม อาชี พ ให้ เ กิ ด ความสมานฉั น ท์ และรู้ รั ก สามั ค คี
มี ค วามเข้ า ใจซึ่ ง กั น และกั น อยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งสั น ติ สุ ข มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
และมี ข วั ญ ก าลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน และแผนการป้ อ งกั น แล ะแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษา
เพื่ อ สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ป้ อ งกั น ยาเสพติ ด ในกลุ่ ม เด็ ก และเยาวชนมิ ใ ห้ เ ป็ น ผู้ เ สพรายใหม่ พั ฒ นากระบวนการ
ระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุน
การคื น เด็ ก ดี สู่ สั ง คม เสริ ม สร้ า งมาตรฐานในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาในกลุ่ ม เป้ า หมาย ซึ่ ง จะส่ ง ผล
ให้ประเทศไทยมีความมั่นคงต่อไป
1.5 ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทย
มากขึ้น น าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงมาใช้ใ นการด ารงชีวิ ต สั งคมไทย มีค วามสุ ข และเป็นที่ ยอมรั บ
ของนานาประเทศมากขึ้น
การบรรลุเป้าหมาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตระหนั ก รู้ เข้ า ใจ และมี ก ระบวนการคิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ล ซึ ม ซั บ คุ ณ ค่ า
แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทาความดี สร้างเครือข่ายชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม
2.
แผนย่ อ ยการปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย ม และการเสริ ม สร้ า งจิ ต สาธารณะ
และการเป็นพลเมืองทีด่ ี
แนวทางการพั ฒ นา ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารปลู ก ฝั ง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง
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เป้ า หมายของแผนย่ อ ย คนไทยเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ มี ค วามพร้ อ มในทุ ก มิ ติ ต ามมาตรฐาน
และสมดุ ล ทั้ ง ด้ า นสติ ปั ญ ญาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี จิ ต วิ ญ ญาณที่ ดี เข้ า ใจในการปฏิ บั ติ ต นปรั บ ตั ว เข้ า กั บ
สภาพแวดล้อมดีขึ้น
การบรรลุเป้าหมาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการส่งเสริมให้นักเรียน
ครู ผู้ บ ริ ห าร และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตระหนั ก รู้ เข้ า ใจ และมี ก ระบวนการคิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ล
ซึ ม ซั บ คุ ณ ค่ า แห่ งคุ ณธรรมความดี อย่ างเป็ นธรรมชาติ และสร้ างความรู้ สึ กผิ ดชอบชั่ วดี ภู มิ ใจในการท าความดี
อี ก ทั้ งสร้ างเครื อ ข่ ายชุ ม ชนองค์ ก รแห่ ง คุ ณ ธรรม โดยขอความร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงาน และองค์ ก รที่ ท างาน
ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
1.6 ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง)
1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การบรรลุเ ป้า หมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
2. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวทางการพั ฒ นา ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารปลู ก ฝั ง
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
การบรรลุ เ ป้ า หมาย ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี ก ารพั ฒ นานวั ต กรรม
เทคนิ ค การเรี ย นการสอนการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ส าหรั บ นั ก เรี ย น พั ฒ นาผู้ น าเยาวชน
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต พั ฒ นานวั ต กรรมการสร้ า งเครื อ ข่ า ยและการมี ส่ ว นร่ ว มใ นการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
และพั ฒ นาผู้ บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี ก ารบริ ห ารงานที่ มี ธ รรมาภิ บ าล ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
และป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ
1.7 แผนแม่ บ ทเฉพาะกิ จ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ อั น เป็ น ผลมาจากสถานการณ์ โ ควิ ด -19
พ.ศ. 2564-2565
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ มีเป้าหมายสาคัญ คือ “คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มี
งานทา กลุ่มเปราบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัว
เข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ ” โดยได้ระบุประเด็นการพัฒนา
4 ประการ ที่ควรให้ความสาคัญเป็นพิเศษในระยะ 2 ปีข้างหน้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการฟื้นฟูและขับเคลื่อน
ประเทศไทยให้สามารถ “ล้มแล้วลุกไว หรือ Resilience” โดย 4 ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย
- การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) เพื่อลด
ความเสี่ยงในการพึ่งพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถิ่น
ผ่านการส่งเสริมการจ้างงานโดยเฉพาะในระดับพื้นที่และชุมชน ร่วมกับการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นใน
อนาคต เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากเป็นกาลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
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- การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
(Future Growth) โดยมุ่งเน้นด้านการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของเครื่องยนต์
ทางเศรษฐกิ จ หลั ก ที่ ป ระเทศไทยมี โ อกาสและมี ศั ก ยภาพภายใต้ ภู มิ ทั ศ น์ ข องเศรษฐกิ จ โลกแบบใหม่ ได้ แ ก่
อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ การเกษตรมูลค่าสู ง
อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
- การพัฒ นาศักยภาพและคุ ณภาพชีวิ ตของคนให้ เป็นก าลั งหลั ก ในการขั บเคลื่ อนการพัฒ นา
ประเทศ (Human Capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการ
เป้ า หมายที่ ป ระเทศไทยมีโ อกาสและมีศัก ยภาพตลอดจนสอดคล้ อ งกับ ความต้องการของตลาดแรงงานและ
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไป พร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตและจัดสวัสดิการทางสังคม
ให้เหมาะสมเพียงพอกับความจาเป็นในการดารงชีวิตโดยเฉพาะในด้านรายได้และสุขภาพ
- การปรั บ ปรุ งและพัฒ นาปัจจัยพื้นฐานเพื่ อส่ งเสริมการฟื้นฟูและพัฒ นาประเทศ (Enabling
Factors) ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพของประเทศ อาทิ การเร่งรัดพัฒนา
และใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ การปรับปรุงกฎหมายและการดาเนินงานของภาครัฐให้ทันสมัย
การพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงและศักยภาพในการบริหารจัดการ
ความเสี่ ย ง รวมถึ งการส่ งเสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มจากภาคีเ ครื อข่า ยการพั ฒ นาต่ าง ๆ เพื่อ ลดอุปสรรค ข้ อจ ากั ด
และส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับภารกิจของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน
เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายของแผนแม่ บ ทเฉพาะกิ จ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ฯ ตามที่ ก าหนดในระยะเวลา 2 ปี
(พ.ศ. 2564 – 2565) แนวทางการพัฒนาที่ต้องมุ่งเน้นในแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผล
สืบเนื่องโดยตรงจากสถานการณ์โควิด-19 จะต้องให้ความสาคัญกับการเร่งดาเนินการในมิติต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงไปถึง
การบรรลุค่าเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ บนหลักการพื้นฐานของแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านการ
พร้อมรับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Cope, Adapt, Transform :CAT) โดยมีแนว
ทางการพัฒนาที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสรุป ดังนี้
การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน (Human Capital) ด้วยการยกระดับทักษะ
(Upskill) และส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการที่จะเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลักทั้ง 5
สาขาตามที่ระบุไว้ในประเด็นการพัฒนาที่ 2) Future Growth ข้างต้น ร่วมกับการขยายและพัฒนาระบบ
ประกันสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรทุกสาขาอาชีพและทุกช่วงวัย ตลอดจนการส่งเสริมความ
มั่นคงทางสุขภาพ เพื่อให้คนเป็นกาลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ดังนี้
1) การยกระดับทักษะ ปรับทักษะ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการส่งเสริมแรงงานที่อยู่ในภาค
การผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับการฝึกอบรมยกระดับทักษะ และปรับศักยภาพแรงงานให้เหมาะสม
กับรูปแบบธุรกิจ และโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ยกระดับคุณภาพมาตรฐานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
โดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จาเป็นสาหรับการเรียนการสอน และการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และการพัฒนาทักษะอาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของแรงงานเพื่อให้แรงงาน
มีความยืดหยุ่นพร้อมปรับตัว ตลอดจนมุ่งเน้นการผลิตกาลังคนที่มีคุณภาพในระยะยาว เป็นต้น
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2) การขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม ด้วยการช่วยเหลือ เยียวยาและชดเชยคน
ยากจน กลุ่ ม เปราะบาง ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ โดยค านึ ง ระดั บ ของปั ญ หาและความต้ อ งการที่ แ ตกต่ า งกั น ของ
กลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งผลักดันให้แรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้น พัฒนาระบบและกลไกการช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มให้ตรงจุดและพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับรูปแบบตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมีการบูรณาการตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระบบข้อมูลในการ
ตรวจสอบและติดตามประเมินผล เป็นต้น
2. แผนการปฎิรูปประเทศ (แผนการปฏิรูปด้านการศึกษา)
2.1 เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
1. ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย
2. กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม:การสนับสนุนการยกระดับคุ ณภาพการจัดการศึกษา
ก่ อ นประถมศึ ก ษาในพื้ น ที่ การด าเนิ น โครงการบ้ า นนั ก วิ ท ยาศาสตร์ น้ อ ยประเทศไทย เพื่ อ จั ด การศึ ก ษา
ให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา
2.2 เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
2.2.1 ประเด็น
1) การจั ดการศึ กษาส าหรับบุ คคลพิ การ บุ คคลที่มีค วามสามารถพิเศษ และบุ คคล
ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
2) การดาเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่ างไกล หรือสถานศึกษา ที่ต้องมี
การยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน
2.2.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม
1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ
ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนร่วม เพื่อให้เด็กพิการได้รับการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ
2) การจัดการศึกษาสาหรับเด็กด้อยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เพื่อให้เด็กด้อย
โอกาสได้รับการศึกษา
3) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4) การส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การพั ฒ นานั ก เรี ย นในพื้ น ที่ พิ เ ศษ ได้ แ ก่ โรงเรี ย นพื้ น ที่ สู ง
ในถิ่น ทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
5) การส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาด้ า นเทคโนโลยี ท างไกลผ่ า นดาวเที ย ม (DLTV)
และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
2.2.3 เป้ า หมายกิ จ กรรม : จั ด การศึ ก ษาให้ นั ก เรี ย นในระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษา จนจบ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน
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2.3 เรื่ อ งการปฏิ รู ป กลไกและระบบการผลิ ต คัดกรอง และพัฒ นาผู้ ประกอบวิ ช าชี พครู และ
อาจารย์
2.3.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู
2.3.2 กิ จ กรรมและเป้ า หมายกิ จ กรรม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอน
ภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีค วามพร้อมในการจัดการเรียน
การสอนสอดรับกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2.4 เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
2.4.1 ประเด็น
1) การปรั บ หลั ก สู ต ร พร้ อ มกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน และการประเมิ น
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา
3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน
4) การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
2.4.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม
1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียน
และประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึ ง พร้อมทั้งมีทักษะ
และศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
2) การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาการศึ ก ษาที่ ยั่ ง ยื น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา
ทั้งโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก การจ้างครู
คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ ใ นโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา โรงเรี ย นขยายโอกาส โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาขนาดเล็ ก
เพื่อพัฒ นาคุณภาพการจั ดการศึกษาให้ เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่ห ลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสั งคม
ที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ
3) การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษา เพื่ อ สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ป้ อ งกั น
ยาเสพติ ด ในกลุ่ มเด็ กและเยาวชนมิ ให้ เ ป็ นผู้ เ สพรายใหม่ พั ฒ นากระบวนการระบบติ ดตาม ดู แ ล ช่ ว ยเหลื อ
กลุ่ ม เด็ ก และเยาวชนที่ มี ปั ญ หายาเสพติ ด สร้ า งและพั ฒ นาระบบรองรั บ สนั บ สนุ น การคื น เด็ ก ดี สู่ สั ง คม
เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคง
4) การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้ นักเรียน ครู ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี
อย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้ สึกผิดชอบชั่ว ดี ภูมิใจในการทาความดี อีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กร
แห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทางานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
2.5 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล
2.5.1 ประเด็ น การปฏิรู ป การเรี ย นรู้ ด้ ว ยดิจิ ทั ล ผ่ า นแพลตฟอร์ มการเรี ยนรู้ ด้ว ยดิจิ ทั ล
แห่งชาติ
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2.5.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาด้ า นเทคโนโลยี ท างไกลผ่ า นดาวเที ย ม ( DLTV) และเทคโนโลยี ท างไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
3. แผนการปฎิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวัง
1.1 ประเด็ น การเร่ ง สร้ า งการรั บ รู้ แ ละจิ ต ส านึ ก ของประชาชนในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
1.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตสาหรับนักเรียน พัฒนาผู้นาเยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการ
มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
4.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง
ได้
3. เพื่ อ ให้ เ ศรษฐกิ จ เข้ ม แข็ ง แข่ ง ขั น ได้ มี เ สถี ย รภาพ และมี ค วามยั่ ง ยื น สร้ า งความเข้ ม แข็ ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โ ดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้ม แข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
4. เพื่ อ รั ก ษาและฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มให้ ส ามารถสนั บ สนุ น
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส ทั น สมั ย และมี ก ารท างาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
4.2 เป้าหมายรวม
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทา
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมี
ความเป็นไทย
2. ความเหลื่ อ มล้ าทางด้ า นรายได้ แ ละความยากจนลดลง เศรษฐกิ จ ฐานรากมี ค วามเข้ม แข็ ง
ประชาชนทุ ก คนมี โ อกาสในการเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากร การประกอบอาชี พ และบริ ก ารทางสั ง คมที่ มี คุ ณ ภาพ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15
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3. ทุ น ทางธรรมชาติ แ ละคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มสามารถสนั บ สนุ น การเติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต ร
กับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า โดยเพิ่ มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7
ภายในปี 2563 เที ย บกั บ การปล่ อ ยในกรณี ป กติ มี ป ริ ม าณหรื อ สั ด ส่ ว นของขยะมู ล ฝอยที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
4. มี ค วามมั่ น คงในเอกราชและอธิ ป ไตย สั ง คมปลอดภั ย สามั ค คี สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี
และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสั งคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีค วาม
พร้อ มที่ป กป้อ งประชาชนจากการก่อ การร้า ยและภัย พิบัติท างธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่ว นร่ว ม ในการ
กาหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่ วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
ที่ส าคัญ ในอนุ ภู มิภ าค ภู มิ ภ าค และโลก และอั ต ราการเติ บ โตของมู ล ค่ าการลงทุ น และการส่ ง ออกของไทย
ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น
5. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอานาจและมี
ส่ ว นร่ ว มจากประชาชน บทบาทภาครั ฐ ในการให้ บ ริ ก าร ซึ่ ง ภาคเอกชนด าเนิ น การแทนได้ ดี ก ว่ า ลดลง
เพิ่ม การใช้ร ะบบดิ จิ ทั ล ในการให้ บ ริ ก าร ปั ญหาคอร์ รัปชั่ นลดลง และการบริ ห ารจัด การขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทาโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความ
ยากง่ายในการดาเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษี
กว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับ
ยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
1. คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
2. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น
3. คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์
2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถ ในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
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1. ลดปัญหาความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน
และแก้ไขปัญหาความยากจน
2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุด ให้สามารถเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ
2. ขยายโอกาสการเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพให้ แ ก่ เ ด็ ก และเยาวชน ที่ ด้ อ ยโอกาสทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
1. ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ
2. ประชาชนในจั งหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิ น มีโ อกาสใน
การศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ โดย
นาแนวทางพระราชดาริไปเผยแพร่และพัฒนา และดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดาริ รวมถึง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ในสังคมไทย
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น
แนวทางการพัฒนา
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง
5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
5.1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. แผนระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยความมั่ น คงแห่ ง ชาติ รองรั บ นโยบายที่ 7 ประเด็ น การป้ อ งกั น
และแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เป้ า หมายเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ประชาชนในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ มี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต
และทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
3. ตัวชี้วัด จานวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ศึกษาต่อสถาบันของ
รัฐในทุกระดับชั้น
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4.
กลยุ ท ธ์ พั ฒ นาการศึ ก ษาให้ ไ ด้ ม าตรฐานสอดคล้ อ งกั บ ตลาดแรงงานในพื้ น ที่
และเสริ มสร้างความมั่นคงของชาติ โดยเร่ งแก้ปัญหาพื้นฐานที่ส่ งผลกระทบต่อการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่
รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะทวิภาษา (มลายูถิ่น-ไทย)
5.2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
1. แผนระดับ ชาติ ว่า ด้ว ยความมั่ นคงแห่ งชาติ รองรั บนโยบายที่ 10 ประเด็ นการป้ องกั น
และปราบปรามยาเสพติด
2. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง
3. ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษของ
ยาเสพติดเพื่อป้องกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
5.3 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
1. แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 ประเด็นการเสริมสร้างความ
มั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
2. เป้ า หมายเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ หน่ ว ยงานภาครั ฐ มี ร ะบบป้ อ งกั น และแก้ ไ ขการทุ จ ริ ต
และประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
3. ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
4.กลยุทธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้าน และปฏิเสธการ
ทุจริต

แผนระดับที่ 3 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง
โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนา
กาลังคนให้มีสมรรถนะในการทางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ เพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นาไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้
สาหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับ
ดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 2579 ได้กาหนดสาระสาคัญสาหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ
(Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์
6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากาลังคน
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชี วิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษาของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และแผนแม่บทภายใต้
ยุ ทธศาสตร์ ช าติไ ด้ก าหนดประเด็ น การพัฒ นาไว้ 23 ประเด็ น มี ประเด็น ที่เ กี่ยวข้อ งกั บการศึกษาโดยเฉพาะ
คือ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
แผนพัฒนาการศึกษาขันพืนฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564
– 2565) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนปฏิบัติการระยะ
3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 – 2565 และนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –
2565 รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการกากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน ซึ่งมีสาระสาคัญ 4 เรื่อง ได้แก่
1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรี ยนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 2) สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาให้กับประชากรวัย เรียนทุกคน 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย จานวน 14 เป้าหมาย ตั วชี้วัด
จานวน 18 ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา จานวน 49 แนวทาง เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ได้ใช้กรอบแนวทางของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นโยบายที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยรัฐบาลได้กาหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จาแนกเป็น
นโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรือง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย ๑) การปกป้อง
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุข
ของประเทศ 3) การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ๔) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนา
เศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย ๖) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญ
สู่ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยทุกช่วงวัย ๙) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม ๑๐) การฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ๑๑) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน
๑๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน ๒) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ๓) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ๔) การให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม ๕) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน ๖) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจ
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ของประเทศสู่อนาคต ๗) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 8) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขใน
พื้นที่ชายแดนภาคใต้ ๙) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ๑๐) การพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชน ๑๑) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย ๑2) การสนับสนุนให้มี
การศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการดาเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วง
การตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงานรวมถึงการ
ส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่ อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
และพหุ ปั ญหาของมนุษย์ ที่ห ลากลาย และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงกาหนดนโยบายการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้
1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย
2. การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพครู แ ละอาจารย์ ใ นระดั บ การศึ ก ษาขั นพื นฐาน
และอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน
3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP)
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ้าวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนาไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
กว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนาฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารและการจัดการศึกษา
4. การพัฒนาประสิทธิภ าพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ้านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้
จังหวัดเป็นฐานโดยอาศัยอานาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกาหนดให้มีระบบบริหาร
และการจัดการรวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มี
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็ นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคล
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้
และทักษะที่จ้าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทังสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบการประเมินผล
การศึกษาทุกระดับและระบบการประกั นคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์
ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมและสร้าง
โอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทาง
การศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง
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7. การน้ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ
เป็นการผลิตและการพัฒนากาลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษา
และการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดทามาตรฐานอาชีพในสาขา
ที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้
8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย
จิตใจวินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไป
เป็นกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ
9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู้จบ
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาและอาชี ว ศึ ก ษามีอ าชีพ และรายได้ ที่เ หมาะสมกับ การดารงชี พและคุ ณภาพชี วิต ที่ ดี
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้
10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน้านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
จัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
จัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล
11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
และผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ
1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม
2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียน
เป็นหลักและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ
3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้าซ้อน เพื่อให้ได้
ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน
การดาเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจน
มีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน
5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานประซาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตาม
ศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
7. การจัดการศึกษาส้าหรับผู้ที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มี
ความต้องการจาเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสามารถดารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี
เท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
นโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็น
ส่วนสาคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น เพื่อให้
การดาเนิ นการเกิดผลสั มฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศ
ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock) ที่มีความสาคัญเร่งด่วน และสามารถ
ดาเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้น ฐาน ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย
2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
และ 3) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงกาหนดนโยบายสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้
1. ด้านความปลอดภัย
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
2. ด้านโอกาส
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย
อารมณ์สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย
2.2 ดาเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึ กษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่า
เทียมกัน
2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการ
ดาเนิ นชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้านคุณภาพ
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จาเป็นของโลก
ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
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3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อเพื่อการมีงานทา
3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จาเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้านส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
4. ด้านประสิทธิภาพ
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน
ที่สามารถดารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการ
เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ส่วนที่ 3
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำฉะเชิ ง เทรำ ได้ ศึ ก ษำวิ เ ครำะห์ บ ริ บ ทที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ประกอบด้วย กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบำยรัฐบำล นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ. 2562-2565 แผนกำรศึกษำ
แห่ งชำติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิ กำร จุดเน้นนโยบำยของรัฐ มนตรี ว่ำกำรกระทรวง
ศึกษำธิกำร แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ผลกำรดำเนินงำนของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ อำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผลวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ และควำมต้องกำรของประชำชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรำ มำกำหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ

วิสัยทัศน์ (Vision)
จัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพสอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21

พันธกิจ (Mission)
๑. จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมี พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
๓. พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๔. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
และเท่ำเทียมกัน
๕. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ
๖. จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ตำมบริบทของพื้นที่

เป้าประสงค์(Goals)
1. ผู้เรียนยึดมั่นในสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์
2. ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21
3. ผู้เรียนมีคุณธรรมและใช้ชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับโอกำสเข้ำเรียนและพัฒนำตนเองเต็มตำมศักยภำพ
5. สถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลส่งผลต่อ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

[51]
ค่านิยมองค์กร
ซื่อสัตย์ สำมัคคี มีจิตบริกำร
กลยุทธ์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
เป้าหมาย
ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ได้รับกำรดูแลควำมปลอดภัยจำกภัยพิบัติ
และภัยคุกคำมทุกรูปแบบ สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงกำรจัด
สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วัด

1 ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ เ ข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ในกำรสร้ ำ ง
ภู มิ คุ้ ม กั น พร้ อ มรั บ มื อ กั บ กำรเปลี่ ย นแปลงและภั ย คุ ก คำมรู ป แบบใหม่
ในทุกรูปแบบ
2 ร้อยละของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ดำเนินกำรตำมแนวทำงในกำรจัดกำร
ภัย พิ บั ติ และภั ย คุ ก คำมทุก รู ป แบบ ให้ ส ำมำรถปรับ ตั ว ต่ อ โรคอุ บัติ ใ หม่
และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
3 ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีแผน/มำตรกำรในกำรจัดกำรภัยพิบัติ ภัยคุกคำม
ทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
4 ร้อยละของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเรื่องกำรจัดระบบ
ควำมปลอดภัยต่ำง ๆ สำมำรถนำควำมรู้ไปถ่ำยทอดสู่โรงเรียนได้

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ

85

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

แนวทางการพัฒนา
1. สร้ำงควำมตระหนัก ควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถวิเครำะห์ ประเมิน
สถำนกำรณ์ควำมเสี่ยง และดำเนินกำรตำมแนวทำงในกำรจัดกำรภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ ให้สำมำรถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
2. ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ รู้จักวิธีกำรป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับภัยคุกคำม
ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและ
ภำวะฉุ ก เฉิ น โรคอุ บั ติ ใ หม่ แ ละโรคอุ บั ติ ซ้ ำ ตลอดจนพฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ ด้ ำ นสิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ควำมปลอดภัย
3. พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้ำงทักษะชีวิตและทักษะอำชีพให้แก่ผู้เรียน เพื่อรองรับภัยพิบัติ
และภัยคุกคำมทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
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4. ส่งเสริม พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล และด้ำนกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่นำไปสู่ Digital Life & Learning
รวมถึงควำมพร้อมของครูผู้สอนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์เพื่อควำมปลอดภัยเมื่อต้องเผชิญกับสถำนกำรณ์
ภัยพิบัติและภัยคุกคำม
5. ส่งเสริมให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อมและสร้ำงระบบนิเวศน์ กำรเรียนรู้ที่ปลอดภัยในสถำนศึกษำ ให้ผู้เรียน
มีควำมปลอดภัย มีควำมอบอุ่น และมีควำมสุขในสถำนศึกษำ
6. เสริมสร้ำงแนวทำงกำรป้องกันและแก้ปัญหำจำกภัยคุกคำมทุกรูปแบบได้อย่ำงทันท่วงที เช่น ภัยคุกคำม
ทำงไซเบอร์ กำรแสดงออกที่ไม่เหมำะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่น (Bully) ควำมรุนแรงในสถำนศึกษำ
กำรล่วงละเมิดทำงเพศ และยำเสพติด โดยควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำย
7. พัฒ นำระบบและรูป แบบกำรป้ องกันภัยทุกรูปแบบ รวมทั้งเสริมสร้ำงสวัส ดิกำรให้ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน โดยเฉพำะภัยที่เกิดจำกควำมไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้
กลยุ ทธ์ ที่ 2 สร้ า งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึก ษาให้ กั บประชากรวั ย เรี ย นทุ ก คน
เป้าหมาย
1. เด็กปฐมวัยได้เข้ำเรียนทุกคน มีพัฒนำกำรสมวัย
2. ประชำกรวัยเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำคจนจบ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
3. ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ
4. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจำกระบบกำรศึกษำ เด็กตกหล่น และเด็กออกกลำงคัน ได้รับกำรช่วยเหลือ
ให้ได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
5. เด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำส ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
ที่

ตัวชี้วัด

1 อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
2 จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ และ
พัฒนำสมรรถภำพหรือบริกำรทำงกำรศึกษำที่เหมำะสมตำมควำมจำเป็น
3 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนสำหรับนักเรียนยำกจน
4 จ ำนวนผู้ เ รี ย นได้ รั บ กำรพั ฒ นำเต็ ม ตำมศั ก ยภำพตำมควำมถนั ด และ
ควำมสำมำรถ (วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ทัศนศิลป์ นำฏศิลป์ ดนตรี กีฬำ)
แนวทางการพัฒนา

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ
คน

70
127

ร้อยละ
คน

20
650

1. สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำระดับปฐมวัยอย่ำงเสมอภำค โดยกำรค้นหำ เฝ้ำระวัง ติดตำม และ
ช่วยเหลือเด็กปฐมวัย (3 – 5 ปี) ทุกคน ให้ได้รับกำรดูแลและส่งเสริมพัฒนำกำรจำกสถำนศึกษำระดับปฐมวัยที่มี
คุณภำพ ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ
2. สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคกำรเข้ำถึงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีคุณภำพให้แก่ประชำกรวัยเรียนทุกคน
อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง โดยจั ด กำรศึ ก ษำตำมขี ด ควำมสำมำรถของผู้ เ รี ย น ควำมถนั ด และศั ก ยภำพของแต่ ล ะบุ ค คล
วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพื่ออำชีพ
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3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำดำเนินกำรค้นหำ เฝ้ำระวัง ติดตำม และประสำนช่วยเหลือ ประชำกร
วัยเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่อยู่นอกระบบกำรศึกษำให้เข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ และได้รับกำรพัฒนำ
ตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล และสนับสนุน ให้มีข้อมูล องค์ควำมรู้และแนวทำง/วิธีกำร/เครื่องมือ ที่จำเป็นในกำร
ป้องกันนักเรียนออกจำกระบบกำรศึกษำ
4. พัฒนำรูปแบบและวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยควำมสะดวกทำงกำรศึกษำสำหรับ
คนพิกำร กำรวัดและประเมินผลที่เหมำะสมกับกำรพัฒนำศักยภำพของเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส
5. ส่งเสริม พัฒนำกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ
6. ระดมกำรมีส่วนร่ วมของสังคมอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงโอกำส และลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่น
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้ำที่
อย่ำงมีควำมรับผิดชอบ มีจิตสำธำรณะ มีควำมรักและควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย
2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ตำมมำตรฐำน
สอดคล้องกับศักยภำพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ จรรยำบรรณและมำตรฐำนวิชำชีพ มีควำมพร้อม
ทั้งทำงด้ำนวิชำกำร เชี่ยวชำญวิชำชีพ มีจรรยำบรรณ และจิตวิญญำณควำมเป็นครู
4. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs) และสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ที่

ตัวชี้วัด

1 ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภำพตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
2 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป
3 ร้ อ ยละควำมส ำเร็ จ ของกำรด ำเนิ น โครงกำรพั ฒ นำกำรจั ด กำรเรี ย นรู้
เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21
4 คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
5 ร้อยละของครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ
ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษโดยใช้ระดับกำรพัฒนำ
ทำงด้ำนภำษำ (CEFR)ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
6 ร้อยละของสถำนศึกษำที่สอนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ได้รับกำรเตรียม
ควำมพร้อม (ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ในกำรประเมิน
ระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA
7 ร้อยละของสถำนศึกษำที่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนตำมพหุปัญญำ
8 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับกำรคัดกรองเพื่อพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

80
90
80

ร้อยละ
ร้อยละ

40
90

ร้อยละ

70

ร้อยละ
ร้อยละ

10
10
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แนวทางการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
1. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษ
ที่ 21 อย่ำงครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และน้อมนำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว สู่กำรปฏิบัติ
2. พัฒนำผู้เรียนตำมแนวทำงพหุปัญญำ (Multiple Intelligences)
3. พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีดิจิทัล และภำษำต่ำงประเทศ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำน
ทำ มีทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ
4. ส่งเสริม พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลและด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ที่นำไปสู่ Digital Life & Learning
5. ดำเนินกำรคัดกรอง/วัดควำมสำมำรถและควำมถนัดของผู้เรียน เพื่อพัฒนำให้สอดคล้องกับศักยภำพ
และส่งเสริมขีดควำมสำมำรถตำมศักยภำพ
คุณภาพครู
6. ส่งเสริมให้ครูสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้แบบ Active Learning2Co-creation ให้กับ
ผู้เรียนในทุกระดับชั้น
7. พั ฒ นำครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ ให้ มี ศั ก ยภำพในกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอน สู่ ก ำรเรี ย นรู้
ฐำนสมรรถนะ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีควำมรู้และทักษะในสังคม
ยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจในควำมเป็นครูมืออำชีพ
8. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง โดยมี
กำรพั ฒ นำรำยบุ ค คล ส่ ง เสริ ม กำรทดสอบสมรรถนะรำยสำขำในร ะดั บ สู ง ตำมมำตรฐำนนำนำชำติ ข องครู
มีจรรยำบรรณ และจิตวิญญำณควำมเป็นครู
หลักสูตรและอื่น ๆ
9. พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและหลักสูตรสถำนศึกษำบน
ฐำนของสำมมโนทัศน์หลัก คือ Career Education, Competency Building, Creative Education
10. ส่งเสริม สนับสนุนกำรวัดประเมินผลเพื่อกำรเรียนรู้ (Assessment for Learning) ที่สอดคล้องกับ
สภำพบริบทของสถำนศึกษำ โดยให้มีรูปแบบวีกำรที่หลำกหลำย เช่น กำรทดสอบด้วยข้อสอบปรนัยและอัตนัย กำร
ประเมิ น ภำคปฏิบั ติ (Performance-based Assessment) และกำรประเมิน ตำมสภำพจริ ง (Authentic
Assessment) เป็นต้น
11. เพิ่มคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำและบูรณำกำรอย่ำงยั่งยืนในกำรจัดกำรเรียนรวม
12.พัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของผู้เรียน รวมทั้ง
ดำเนินกำรให้มีกำรขยำยผล
13. สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนแพลตฟอร์ม ด้ำนกำรศึกษำเพื่อควำมเป็นเลิศ
14. บูรณำกำรกำรศึกษำเพื่อกำรศึกษำต่อด้ำนอำชีพ และกำรประกอบอำชีพหรือกำรมีงำนทำตำมควำม
ต้องกำรและควำมถนัดของผู้เรียน
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15. พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ
16. สนั บ สนุ น กำรปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รกำรผลิ ต ครู สำยสำมั ญ ปฐมวั ย กำรศึ ก ษำพิ เ ศษ กำรศึ ก ษำ
ตำมอัธยำศัย ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ สนับสนุนกำรพัฒนำระบบและกระบวนกำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพครู และระบบกำรนิเทศกำรศึกษำ และกำรสอนงำนของครูพี่เลี้ยงในสถำนศึกษำ
17. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลเพื่อควำมเป็นเลิศ (HCEC) เพื่อเป็นศูนย์กลำง
ในกำรบริหำรจัดกำรพัฒนำศักยภำพบุคคลสู่ควำมเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมาย
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำมีกำรนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล
มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. สถำนศึกษำได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนให้มีควำมคล่องตัวและเอื้อต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพที่เหมำะสมกับบริบท
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำมีกำรบริหำรงบประมำณ และกำรบริหำรงำนบุคคล
ที่มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับบริบท
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมที่มี
ประสิทธิภำพ เหมำะสมกับบริบท
ที่

ตัวชี้วัด

1 ร้อยละของหน่วยงำนและสถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นดิจิทัล
2 สั ด ส่ ว นของเวลำของครู ใ นกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนต่ อ งำนอื่ น ๆ ที่
นอกเหนือจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
3 ร้อยละของสถำนศึกษำในพื้น ที่น วัตกรรมกำรศึกษำ ในเขตพื้นที่ลักษณะ
พิเศษ และเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษได้รับกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัด
กำรศึกษำตำมบริบทพื้นที่
4 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัด สพฐ. ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA
5 ร้อยละของโครงกำร ที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมค่ำเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ
สัดส่วน

80
3:2

ร้อยละ

80

ร้อยละ
ร้อยละ

80
10

แนวทางการพัฒนา
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
1. พัฒ นำระบบฐำนข้อ มูล กลำง (Big Data) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้ นพื้นฐำน
และสำรสนเทศ ที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน เพื่อสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรที่แตกต่ำงของ
นักเรียน และผู้รับบริกำรทุกประเภท รวมทั้งพัฒนำระบบฐำนข้อมูล เพื่อปรับปรุงกำรบริกำรกระบวนงำน ตลอดจน
กำรพัฒนำ จนเกิดเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรทั้งในภำพรวมและเฉพำะกลุ่มได้ โดยสำมำรถเชื่อมโยง
กับฐำนข้อมูลกลำงของหน่วยงำนอื่น ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัย
2. พัฒนำและจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ สำหรับประชำชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีกำร
เข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงสะดวก
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3. ส่งเสริม กำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพทุกระดับ
การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษาและพื้นที่นวัตกรรม
4. สนั บ สนุ น กำรจั ดทำมำตรฐำนสำหรับโรงเรียนที่ส ำมำรถดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมี
คุณภำพ
5. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทุกด้ำนให้มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
6. พัฒ นำโรงเรี ย นมัธ ยมดีสี่ มุมเมือง โรงเรียนขนำดเล็ ก ให้ มีคุณภำพอย่ำงยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่
7. ส่ ง เสริ ม กำรจั ด กำรศึ ก ษำในสถำนศึ ก ษำที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพำะและพื้ น ที่ พิ เ ศษ ได้ แ ก่ โรงเรี ย น
ในโครงกำรพระรำชดำริ โรงเรียนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
8. สนั บ สนุ น พื้ น ที่น วัตกรรมกำรศึก ษำให้ เป็ นต้ นแบบกำรพัฒ นำนวัต กรรมกำรศึ กษำและกำรเพิ่ ม
ควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
9. พัฒนำระบบประกันคุณภำพสถำนศึกษำ และส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งในระบบประกัน
คุณภำพ
การบริหารจัดการ
10. จั ดสรรงบประมำณและทรัพยำกรด้ำนกำรศึกษำในกำรขับเคลื่อนนโยบำยตำมควำมต้องกำรและ
จำเป็นของผู้เรียนและสถำนศึกษำในบริบทของแต่ละพื้นที่ และกระจำยอำนำจกำรบริหำรและงบประมำณไปสู่
สถำนศึกษำ โดยลดกิจกรรมที่ดำเนินกำรจำกส่วนกลำง เน้นกำกับและติดตำมประเมินผล
11. สนับสนุนให้มีกำรปรับอัตรำเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้เหมำะสม
12. พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล
13. พั ฒ นำบุ ค ลำกรในส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ ด้ ำ นควำมเชื่ อ มโยงจำกนโยบำยสู่ ก ำรปฏิ บั ติ
วัฒนธรรมกำรให้บริกำร และกำรสร้ำ งเครือข่ำยกำรทำงำน และให้มีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ มำตรฐำนตำแหน่ง
และวิทยฐำนะ พัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ มำตรฐำนตำแหน่ง
และวิทยฐำนะ
14. บริหำรอัตรำกำลังในสถำนศึกษำ เพื่อลดภำระงำนอื่นของครูที่ไม่ใช่กำรสอนและบริหำรอัต รำกำลังใน
สำนักงำนทุกระดับ ให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
15. กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) โดยกำรให้
บุคลำกรในหน่ วยงำนทุกระดับ น ำหลักธรรมำภิบำลไปสู่ กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมอย่ำงมีประสิทธิภ ำพและ
ต่อเนื่อง
16. เพิ่มประสิทธิภำพกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
17. บูรณำกำรระบบกำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำในเชิงนโยบำย Agenda-based
และ Area-based ระดับคลัสเตอร์ (Cluster) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
18. ส่งเสริ มกำรมีส่วนร่วม และจัดกำรศึกษำร่วมกันของภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม และ
องค์กรอื่น ๆ โดยเพิ่มบทบำทและกรอบภำรกิจที่ตอบสนองต่อนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน และกระทรวงศึกษำธิกำรมำกขึ้น
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มิติการขับเคลื่อนการดาเนินงานนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
5 ค.
5 มิติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
“คุณภาพ คุณธรรม ความเสมอภาค ความทันสมัย ความปลอดภัย ความสุข ความยั่งยืน
โดยการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21”
5 มิติการขับเคลื่อน

15 นโยบายการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21

 คุณภำพ (Quality)
“ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ”

1. พัฒนำคุณภำพผูบ้ ริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถ ปฏิบัตงิ ำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเต็มศักยภำพ
2. ยกระดับคุณภำพของผู้เรียนตำมหลักสูตรให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สร้ำงทักษะอำชีพและมีสมรรถนะสำคัญทุกด้ำน
3. สร้ำงสรรค์นวัตกรรมกำรบริหำรและกระบวนกำรเรียนรู้มุ่งสูก่ ำรมีสมรรถนะ
ของผู้บริหำร ครู นักเรียนในศตวรรษที่ 21
4. กำรบริหำรเชิงรุกแบบบูรณำกำรเน้นกำรมีสว่ นร่วมของสังคมให้มีประสิทธิผล
และประสิทธิภำพเน้นเชิงพืน้ ที่

 คุณธรรม
(Moral)

5. น้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมำพัฒนำศักยภำพของครู
นักเรียนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
6. พัฒนำคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหำร ครู นักเรียนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
7. สร้ำงโรงเรียนให้เอื้อต่อกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำธำรณะ
ที่ดีงำมในสถำนศึกษำ
8. เสริมสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนักให้มีคุณลักษณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อม

 ควำมเสมอภำค
(Equality)

9. สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำโดยระดมสรรพกำลัง
เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ
10. สร้ำงเวทีกำรแข่งขันในกำรแสดงควำมสำมำรถสู่ควำมเป็นเลิศของผู้บริหำร
ครู นักเรียนและสถำนศึกษำ

 ควำมทันสมัย
(Topicality)

11. พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้
12. จัดกำรเรียนกำรสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับ
เทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data Analysis)

 ควำมปลอดภัย
(Safety)

13. กำรสร้ำงกลไกและมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ
14. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำให้กับผู้เรียนให้รอดพ้นจำกกำรถูกคุกคำม
ทุกรูปแบบได้อย่ำงทันเหตุกำรณ์
15. กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
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โดยสรุปแล้ว แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 มีวิสัยทัศน์ จัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ
สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ผ่ำนกำรขับเคลื่อนภำยใต้
กลยุทธ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริ มกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียน
มีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัย
เรียนทุกคน กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และกลยุทธ์
ที่ 4 เพิ่มประสิ ทธิภ ำพกำรบริ หำรจั ดกำรศึกษำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยของแผน
ในระดับต่ำง ๆ ซึ่งในแต่ละกลยุทธ์ของกำรดำเนินงำนได้กำหนดเป้ำหมำยในกำรดำเนินกำร ตัวชี้วัด แนวทำงในกำร
ดำเนินกำรที่สอดคล้องกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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ส่วนที่ 4
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ ได้จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565 ตำมกรอบวงเงิ น ที่ ค ำดว่ ำ จะได้ รั บ จั ด สรรงบประมำณประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2565 วงเงิ น
5,000,000 บำท (ห้ำล้ำนบำทถ้วน) ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ได้จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสำนักงำน
ค่ำสำธำรณู ป โภค ค่ำใช้จ่ ำยในกำรบริ ห ำรจัด กำรโรงเรียนในสั งกั ดตำมภำระงำน และกำรติด ตำมพั ฒ นำคุ ณภำพ
กำรศึ กษำ จำกแผนงำนพื้ น ฐำนด้ ำนกำรพัฒ นำและเสริม สร้ ำ งศั ก ยภำพทรั พยำกรมนุ ษ ย์ ผลผลิ ตผู้ จ บกำรศึ ก ษำ
ภำคบังคับ กิจกรรมรองกำรบริหำรจัดกำรในเขตพื้นที่กำรศึกษำโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน (Area base) จำนวนเงิน
2,000,000 บำท (สองล้ำนบำทถ้วน)
ในกำรจั ดท ำแผนปฏิบั ติกำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึ ก ษำ
มัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ ได้ดำเนินกำรดังนี้
1. ประชุมสรุป และวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ
2. แจ้งทุกกลุ่มส่งโครงกำร/กิจกรรม เพื่อเสนอของบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนำกำรศึกษำในพื้นที่
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ส่งกลุ่มนโยบำยและแผน
3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำน
4. ประชุมพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรสำนักงำน ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนในสังกัดตำมภำระงำน และกำรติดตำม
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และพิจำรณำโครงกำรเพื่อดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

รำยละเอียดสำระสำคัญของกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ดังนี้ ......
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค่าสาธารณูปโภค
ที่

รายการ

ตั้งงบประมาณ
ปี 2565

ไตรมาสที่ 1

จัดสรรงบประมาณปี 2565
ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (ค่าตอบแทนใช้
ก สอยและวัสดุ)
ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (ค่าตอบแทนใช้
1 สอยและวัสดุ)

ก.บริหาร
งานการเงินฯ

1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าพาหนะใน
การเดินทางไปราชการ

150,000.00

50,000.00

50,000.00

25,000.00

1.2 ค่าวัสดุสานักงาน

150,000.00

45,580.00

50,750.00

53,670.00

0.00

1.3 ค่าถ่ายเอกสาร

80,000.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

1.4 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

65,000.00

0.00

30,000.00

35,000.00

0.00

1.5 ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
1.6 ค่าปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
สถานที่/การปรับภูมิทัศน์

80,000.00

50,000.00

30,000.00

0.00

0.00

300,000.00

130,000.00

100,000.00

70,000.00

0.00

150,000.00

30,000.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

20,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

4,200.00

4,200.00

0.00

0.00

0.00

1.10 ค่าเช่า Website สพม.ฉช.

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

1.11 ค่าเช่าระบบ ZOOM

46,500.00

0.00

0.00

0.00

46,500.00

1,055,700.00

404,780.00

2.1 ค่าจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน

623,700.00

311,850.00

0.00

155,925.00

155,925.00

2.2 ค่าบริหารจัดการ (งบกลาง)

400,000.00

200,000.00

100,000.00

50,000.00

50,000.00

1,023,700.00

511,850.00

36,000.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

500,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

50,000.00

3.3 ค่าโทรศัพท์/ Internet

50,000.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

14,000.00

3.4 ค่าไปรษณีย์

80,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

666,000.00

191,000.00

191,000.00 191,000.00

93,000.00

1.7 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ามันหล่อลื่น
1.8 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
พิธีวันสาคัญทางศาสนา
1.9 ค่าเช่าระบบ E-Money

รวมค่าใช้จ่ายพื้นฐาน
2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จาเป็น

รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆตามที่จาเป็น
ข 3. ค่าสาธารณูปโภค
3.1 ค่าน้า
3.2 ค่าไฟฟ้า

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบประจา

ก.นโยบาย
25,000.00 และแผน

305,750.00 228,670.00 116,500.00

100,000.00 205,925.00 205,925.00

2,745,400.00 1,107,630.00 596,750.00 625,595.00 415,425.00
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ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
งบประมาณ
ไตรมาสที่
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2565
4
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
1 เสริมสร้างทักษะชีวิต "ปัญหา
งบสพฐ.
ส่งเสริมการจัด
หยุดยั้งด้วยพลังและเยาวชน"
การศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2 พัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา
25,000
25,000
ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา YC
การศึกษา
(Youth Counselor) สังกัด
สพม.ฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
3 ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
งบสพฐ
ส่งเสริมการจัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การศึกษา
4 ส่งเสริมสมรรถนะครูผสู้ อนกลุ่ม
2,000
2,000
นิเทศ ติดตาม
สาระสุขศึกษาและพลศึกษาโดยใช้
และ
คู่มือ "รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด"
ประเมินผลฯ
5 ส่งเสริมสมรรถนะครูผสู้ อนเพื่อการ
19,430
19,430
นิเทศ ติดตาม
จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและ
และ
ทักษะชีวิต
ประเมินผลฯ
รวม 5 โครงการ
46,430
21,430
25,000
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกค
6 การสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์
งบ สอวน.
ส่งเสริมการจัด
โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับ
การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19
(19thIJSO) และวิทยาศาสตร์โลก
และอวกาศโอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ ครั้งที่ 16 (16thIJSO
7 การคัดเลือกนักเรียนและ
10,000
10,000 ส่งเสริมการจัด
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
การศึกษา
พระราชทานระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา
พ.ศ. 2565 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
8 ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประสบ
50,000
50,000 ส่งเสริมการจัด
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
การศึกษา
9 เสริมสร้างความเข้มแข็งและ
18,000
18,000
ส่งเสริมการจัด
ขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือ
การศึกษา
นักเรียนในโรงเรียน สังกัด สพม.
ฉะเชิงเทรา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
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10

11

12

เสริมสร้างความเข้มแข็งการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
(งบจาก สพฐ.10,000 บาท+สพม.
10,000)
แข่งขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (งบจาก สพฐ. 30,000
บาท+สพม.20,000 บาท)
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เรียนรวม

10,000

10,000

-

-

-

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา

20,000

20,000

-

-

-

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา

15,000

15,000

-

-

-

นิเทศ ติดตาม
และ
ประเมินผลฯ

-

-

อานวยการ

-

-

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา

-

-

บริหารงาน
บุคคล

-

171,530

บริหารงาน
บุคคล

-

305,300

บริหารงาน
บุคคล

-

200,000

บริหารงาน
บุคคล

-

-

-

-

นิเทศ ติดตาม
และ
ประเมินผลฯ
นิเทศ ติดตาม
และ
ประเมินผลฯ

รวม 7 โครงการ
123,000
63,000
60,000
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
13 ลด คัดแยกขยะมูลฝอย และ
7,590
7,590
แปรรูปขยะอินทรีย์
14 เสริมสร้างความเข้มแข็งและ
70,000
70,000
ขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
15 พัฒนาศักยภาพของข้าราชการครู
90,000
90,000
และบุคลากรทางการศึกษาสู่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องค์กรด้วยการพัฒนาสมรรถนะ
16 พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการครู
171,530
และบุคลากรทางการศึกษาสายงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา สู่การเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพ
17 พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและ
305,300
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านการบริการด้วยใจอย่างมี
ความสุข
18 พัฒนาครูสู่การเป็นครูมืออาชีพ
200,000
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
19 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
65,450
65,450
ภาษาไทย
20

ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

85,200

45,200

40,000

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
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21
22

23
24
25
26

27

28
29
30

แข่งขันทักษะรักษ์ภาษาไทย เนื่อง
ในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ
ปี 2565
ยกระดับการจัดการเรียนการสอน
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาไทย ตามสมรรถนะ
การสอบ PISA
พัฒนาการเรียนการสอนของ
ครูผสู้ อนปฐมวัย ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอน

33,000

-

-

-

33,000

85,000

-

85,000

-

-

15,000

15,000

-

-

-

50,000

-

25,000

25,000

-

สร้างจิตสานึกและความรู้ในการ
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการเตรียมผู้เรียนให้
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการ
เตรียมความพร้อมก่อนเปิด
ภาคเรียนของสถานศึกษา และ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
สพม.ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อ
พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ

15,000

15,000

-

-

-

13,000

13,000

-

-

-

20,500

20,500

-

-

-

นิเทศ ติดตาม
และ
ประเมินผลฯ

8,000

-

8,000

-

-

30,000

30,000

-

-

-

-

-

-

-

นิเทศ ติดตาม
และ
ประเมินผลฯ
นิเทศ ติดตาม
และ
ประเมินผลฯ
นิเทศ ติดตาม
และ
ประเมินผลฯ

371,740

158,000

25,000

709,830

-

50,000

-

-

อานวยการ

9,150

-

-

-

อานวยการ

ส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริย
สพฐ.
วัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รวม 18 โครงการ
1,264,570
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
31 อบรมงานธุรการและ
50,000
ประชาสัมพันธ์
32 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในการ
9,150
ปฏิบัติงานสารบรรณ

นิเทศ ติดตาม
และ
ประเมินผลฯ
นิเทศ ติดตาม
และ
ประเมินผลฯ
นิเทศ ติดตาม
และ
ประเมินผลฯ
นิเทศ ติดตาม
และ
ประเมินผลฯ
นิเทศ ติดตาม
และ
ประเมินผลฯ
นิเทศ ติดตาม
และ
ประเมินผลฯ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
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33
34
35
36

37

38
39
40
41

กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning)
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วยและ
บุคลากรในสังกัดสพม.ฉะเชิงเทรา
การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะ
ผู้ปฏิบัติงานทะเบียน การวัดผล
และประเมินผลการเรียนรู้
เสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ขับเคลื่อนระบบสารสนเทศทาง
การศึกษา (Data Management
Center:DMC) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ปรับปรุงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตในสพม.ฉะเชิงเทรา

5,000
112,000

5,000
70,600

-

12,000

-

16,000

-

100,000

พิธีพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิ
มาลา
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
งานนโยบายและแผน
ขับเคลื่อนโครงการพัฒนา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
รวม 11 โครงการ
รวมงบประมาณโครงการตาม
ภาระงาน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น (งบประจา+โครงการตาม
ภาระงาน)

41,400

-

อานวยการ
อานวยการ

12,000

-

-

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา

16,000

-

-

ส่งเสริมทางไกล
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

100,000

-

-

-

ส่งเสริมทางไกล
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

65,000

-

-

-

65,000

บริหารงาน
บุคคล

35,000

35,000

-

-

-

416,450

216,450

นิเทศ ติดตาม
และ
ประเมินผลฯ
นโยบายและ
แผน
นิเทศ ติดตาม
และ
ประเมินผลฯ

100,000

100,000

-

งบสพฐ.

-

-

-

-

820,600
2,254,600

436,200
892,370

178,000
421,000

141,400
166,400

65,000
774,830

5,000,000

2,000,000

1,017,750

791,995

1,190,255

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
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รายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภาระงาน
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
ความสอดคล้อง
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผเู้ รียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
1 เสริมสร้างทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยัง้ ด้วยพลังเด็กและ 1 เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความตระหนักรู้ และ เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 80 ของ ยุทธศาสตร์ชาติ
เยาวชน” ปีงบประมาณ 2565
ผูผ้ า่ นการอบรมมีความ ด้านความมัน่ คง
เห็นคุณค่าในตัวเอง
1. นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
2 เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีทักษะการคิดวิเคราะห์ จากโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
ตระหนักรู้ และเห็น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรม ดาเนินการจัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวติ
คุณค่าในตัวเอง
"ปัญหาหยุดยัง้ ด้วยพลังเด็กและเยาวชน" ปีงบประมาณ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา จานวน 29
ประเด็น ความมัน่ คง
2. ร้อยละ 80 ของ แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
2565 จานวน 2 วัน (งบ สพฐ.)
3 เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมสามารถจัดการอารมณ์ โรงเรียน ๆ ละ 4 คน จานวน 116 คน
ผูผ้ ่านการฝึกอบรมมี (พ.ศ. 2564-2565) ของสพฐ.
และความเครียดได้
2. ครูผรู้ ับผิดชอบการจัดกิจกรรมแนะแนว
4 เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพ และกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวติ และ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการ
ทีด่ ีกับผูอ้ นื่ ได้
ตัดสินใจ และแก้ปัญหา ศึกษาให้ผเู้ รียนมีความปลอดภัย
พฤติกรรม ทีพ่ ึงประสงค์ จานวน 29 โรงเรียน ๆ
อย่างสร้างสรรค์
ละ 1 คน จานวน 29 คน
ทุกรูปแบบ
3. ร้อยละ 80 ของ นโยบาย สพม.ฉช.
3. วิทยากรและคณะทางาน จานวน 15 คน
ผูผ้ ่านการฝึกอบรม มิติความปลอดภัย
เชิงคุณภาพ
สามารถจัดการอารมณ์ นโยบาย ข้อ 14 การป้องกันและ
1) ครูและนักเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
และความเครียดได้ แก้ไขปัญหาให้กับผูเ้ รียนให้
การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ทีผ่ ่านการ
4. ร้อยละ 80 ของ รอดพ้นจากการถูกคุกคามทุก
ฝึกอบรม มีความตระหนักรู้ และเห็นคุณค่าใน
ผูผ้ ่านการฝึกอบรม รูปแบบได้อย่างทันเหตุการณ์
ตัวเอง
สร้างสัมพันธภาพทีด่ ี
2) ครูและนักเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
กับผูอ้ นื่ ได้
การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ทีผ่ ่านการ
ฝึกอบรม มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ
และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3) ครูและนักเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทราทีผ่ ่านการ
ฝึกอบรมสามารถจัดการอารมณ์และ
ความเครียดได้
4) ครูและนักเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ทีผ่ ่านการฝึก
อบรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพทีด่ ีกับผูอ้ นื่ ได้

ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2 พัฒนาศักยภาพครูทปี่ รึกษากิจกรรมเพื่อนทีป่ รึกษา 1 เพือ่ พัฒนาศักยภาพครูทปี่ รึกษากิจกรรมเพือ่ นที่
YC (Youth Counselor)สังกัดเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมปรึกษา YC (Youth Counselor) ของโรงเรียน
ศึกษาฉะเชิงเทรา ประจาปี 2565
ในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการครูทปี่ รึกษากิจกรรมเพือ่ น ฉะเชิงเทราให้มีความเข็มแข็ง และยัง่ ยืนสามารถ
ทีป่ รึกษา YC (Youth Counselor) (25,000บาท)
เป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอืน่ ในสังกัด
22เพืเพือ่ อ่ ให้ให้คครูรูททปี่ ปี่ รึรึกกษากิ
ษากิจจกรรมเพื
กรรมเพือ่ อ่ นที
นทีป่ ป่ รึรึกกษา
ษา YC
(Youth Counselor) มีองค์ความรูส้ ามารถถ่ายทอด
ความรูเ้ พือ่ สร้างนักเรียนเพือ่ นทีป่ รึกษา YC เป็น
เยาวชนทีม่ ีความพร้อมทัง้ ด้านความรู้ (Knowledge)
ทัศนคติ (Attitude) และความสามารถ (Ability)
ในการดารงชีวติ การให้คาปรึกษาและแนะแนวผูอ้ นื่
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

เป้าหมาย

งบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
ความสอดคล้อง
25,000 1. ร้อยละ 80 ของ ยุทธศาสตร์ชาติ
เชิงปริมาณ
สถานศึกษาทีเ่ ข้ารับ ด้านการสร้างโอกาสและ
ครูทปี่ รึกษากิจกรรมเพือ่ นทีป่ รึกษา YC (Youth
Counselor) ของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
การอบรมมีการพัฒนา ความเสมอภาคทางสังคม
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
กิจกรรมเพือ่ นทีป่ รึกษา แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ทีม่ ีการดาเนินการกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง
YC
ประเด็น ความเสมอภาคและ
จานวน 29 โรงเรียนๆ ละ 2 คน จานวน 58 คน
2. ร้อยละ 80 ของ หลักประกันทางสังคม
นักเรียนได้รับการดูแล แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
เชิงคุณภาพ
ครูทปี่ รึกษากิจกรรมเพือ่ นทีป่ รึกษา YC (Youth
ช่วยเหลือและแก้ไข (พ.ศ. 2564-2565) ของ สพฐ.
Counselor) มีองค์ความรูส้ ามารถถ่ายทอด
ตรงตามสภาพปัญหา กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการ
ความรูเ้ พือ่ สร้างนักเรียนเพือ่ นทีป่ รึกษา YC
ศึกษาให้ผเู้ รียนมีความปลอดภัย
เป็นเยาวชนทีม่ ีความพร้อมทัง้ ด้านความรู้
ทุกรูปแบบ
(Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และความ
นโยบาย สพม.ฉช.
สามารถ (Ability) ในการดารงชีวติ การให้คา
มิติความปลอดภัย
ปรึกษาและแนะแนวผูอ้ นื่ ได้อย่างถูกต้องและ
นโยบาย ข้อ 14 การป้องกันและ
เหมาะสม
แก้ไขปัญหาให้กับผูเ้ รียนให้
รอดพ้นจากการถูกคุกคามทุก
รูปแบบได้อย่างทันเหตุการณ์
1. ร้อยละ 100 ของ ยุทธศาสตร์ชาติ
3 ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจาปีงบประมาณ 1. เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เชิงปริมาณ
ลูกเสือ เนตรนารี
เกีย่ วกับยาเสพติด
1. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
พ.ศ. 2565 (งบ สพฐ.)
ด้านความมัน่ คง
2.
เพื
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การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ทุกแห่ง มี
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
พิษภัยของยาเสพติด และร่วมกันรณรงค์ต่อต้าน
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือต้านภัยยาเสพติด อย่าง
จานวน 2 วัน
ประเด็น การความมัน่ คง
ฝึกอบรมมีความรู้
ยาเสพติดทุกรูปแบบ
น้อย 1 คน รวม 29 คน
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
กิจกรรมที่ 2 ประเมิน สรุปผล และรายงาน
ผลการดาเนินงานตามโครงการ
3. เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะชีวติ ในการ 2. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
ความเข้าใจ เกีย่ วกับ (พ.ศ. 2564-2565) ของ สพฐ.
ป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดอย่างยัง่ ยืน การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ทุกแห่ง
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการ
ยาเสพติด
2. ร้อยละ 100 ของ ศึกษาให้ผเู้ รียนมีความปลอดภัย
มีลูกเสือทีผ่ ่านการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือ
4. เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมได้รับการส่งเสริม
ลูกเสือ เนตรนารี
ทุกรูปแบบ
ทักษะชีวติ ให้มีลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ และได้รับการ ต้านภัยยาเสพติด อย่างน้อย 1 หมู่ ๆ ละ
และผูบ้ ังคับบัญชา นโยบาย สพม.ฉช.
พัฒนาด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ 4 – 8 คน
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
3. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
มิติความปลอดภัย
ด้านต้านภัยยาเสพติด โดยบูรณาการร่วมกับการ
การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา นาลูกเสือ
ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
ตระหนักโทษ และ นโยบาย ข้อ 14 การป้องกันและ
เข้าฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
พิษภัยของยาเสพติด แก้ไขปัญหาให้กับผูเ้ รียนให้
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
รอดพ้นจากการถูกคุกคามทุก
รูปแบบได้อย่างทันเหตุการณ์

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
งบประมาณ
4. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา จัดตัง้ หน่วย
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จานวน 29 โรงเรียน
5. นักเรียนทีผ่ ่านการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัย
ยาเสพติด ร่วมปฏิบัติกิจกรรมเกีย่ วกับ
การต่อต้านยาเสพติด อย่างน้อย 3 กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ทีผ่ ่านการฝึกอบรม
ตามโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดมีความรู้
ความเข้าใจ เกีย่ วกับโทษยาเสพติด
2. นักเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ทีผ่ ่านการฝึกอบรม
ตามโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดมีความ
ตระหนักถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด
และร่วมกันรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติดทุก
รูปแบบ
3. นักเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ทีผ่ ่านการฝึกอบรม
ตามโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดได้รับ
การส่งเสริมทักษะชีวติ ให้มีคุณลักษณะทีพ่ ึง
ประสงค์ โดยให้บูรณาการกับด้าน
ประชาธิปไตยด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
ลูกเสือจราจรจิตอาสา
4. นักเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา ตามโครงการลูกเสือต้านภัย
ยาเสพติดประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก
12 ประการ และเป็นพลเมืองทีด่ ีของสังคม
.
ชาติบ้านเมืองในอนาคต

ตัวชีว้ ัด
3. ร้อยละ 100 ของ
ลูกเสือ เนตรนารี
และผูบ้ ังคับบัญชา
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
มีทักษะในการป้องกัน
ตัวเอง และมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์
อย่างน้อย 3 กิจกรรม
3. ร้อยละ 100 ของ
ลูกเสือ เนตรนารี
และผูบ้ ังคับบัญชา
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
มีความประพฤติ
ปฏิบัติตนตามค่านิยม
หลัก 12 ประการ

ความสอดคล้อง

ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
4 ส่งเสริมสมรรถนะครูผสู้ อนกลุม่ สาระสุขศึกษา
1.เพือ่ พัฒนาสมรรถนะการจัดกิจกรรมการ
และพลศึกษา โดยใช้คมู่ ือ "รูค้ ิด รูท้ ัน ป้องกัน
เรียนรูข้ องครูผสู้ อนกลุม่ สาระการเรียนรู้
ยาเสพติด"
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมครูผสู้ อนกลุม่ สาระการเรียนรูส้ ุข 2.เพือ่ ส่งเสริมการใช้คมู่ ือ "รูค้ ิด รูท้ ัน ป้องกัน
ยาเสพติด" ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
ศึกษาและพลศึกษา (อบรมออนไลน์) (2,000 บาท)
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม เป็นพีเ่ ลีย้ ง (Coaching) และ พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
เสนอแนะในการดาเนินงาน ค่าพาหนะ 29 รร.
3.เพือ่ พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของ
ศึกษานิเทศก์ในการนิเทศ ติดตาม การจัดการ
เรียนรูก้ ารสอน

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1.ครูผสู้ อนกลุม่ สาระการเรียนรูส้ ุขศึกษา
และพลศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ร้อยละ
75 ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการจัด
การเรียนรู้
2.ครูผสู้ อนกลุม่ สาระการเรียนรูส้ ุขศึกษา
และพลศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ร้อยละ 75
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้คมู่ ือ "รูค้ ิด รูท้ ัน ป้องกันยาเสพติด"
3.ศึกษานิเทศก์มีการนิเทศ ติดตาม การ
จัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้คมู่ ือ
"รูค้ ิด รูท้ ัน ป้องกันยาเสพติด" ของครูผู้
สอนกลุม่ สาระการเรียนสุขศึกษาและพล
ศึกษา ร้อยละ 75
เชิงคุณภาพ
1.ผูเ้ รียนได้รับความรู้ ความเข้าใจและ
มีเจตคติทเี่ หมาะสม สามารถดูแลตัวเอง
และดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างปลอด
ภัยและห่างไกลจากยาเสพติด
2.ครูผสู้ อนได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนรูแ้ ละจัดกิจกรรม
เพือ่ การเสริมสร้างทักษะชีวติ นักเรียน
3.โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามผลการ
ดาเนินงานในการจัดการเรียนรูร้ ายวิชา
สุขศึกษาและพลศึกษาโดยใช้คมู่ ือ
"รูค้ ิด รูท้ ัน ป้องกันยาเสพติด" เพือ่ พัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนรูแ้ ละพัฒนา
แนวทางระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างรอบด้าน ด้วยกระบวนการทีถ่ ูกต้อง
เหมาะสมและทันการณ์

งบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
2,000 1.ครูผสู้ อนกลุม่ สาระ
การเรียนรูส้ ุขศึกษา
และพลศึกษา ได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
ร้อยละ 75
2.ครูผสู้ อนกลุม่ สาระ
การเรียนรูส้ ุขศึกษา
และพลศึกษา
ร้อยละ 75 พัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้คมู่ ือ "รูค้ ิด รูท้ ัน
ป้องกันยาเสพติด"

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมัน่ คง
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การความมัน่ คง
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
(พ.ศ. 2564-2565) ของสพฐ.
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการ
ศึกษาให้ผเู้ รียนมีความปลอดภัย
ทุกรูปแบบ
นโยบาย สพม.ฉช.
มิติความปลอดภัย
นโยบาย ข้อ 14 การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาให้กับผูเ้ รียนให้
รอดพ้นจากการถูกคุกคามทุก
รูปแบบได้อย่างทันเหตุการณ์

ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
5 ส่งเสริมสมรรถนะครูผสู้ อนเพื่อการจัดการเรียน
1.เพือ่ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัด
รูเ้ พศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต สพม.ฉช.
การเรียนรูเ้ พศวิถีศึกษาและทักษะชีวติ ของครูผสู้ อน
กิจกรรมที่ 1จัดอบรมหลักสูตรเพศวิถีศึกษา(10,730 บาท)ให้สามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม เป็นพีเ่ ลีย้ ง (Coaching)และ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพและวัย
เสนอแนะในการดาเนินงาน (8,700บาท)
ของผูเ้ รียน
2.เพือ่ ให้โรงเรียนในสังกัด สพม.ฉช. มีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับหลักสูตรการเรียนรูเ้ พศวิถีศึกษา
และทักษะชีวติ สามารถขับเคลือ่ นนโยบายได้
อย่างเป็นรูปธรรม
3.เพือ่ ดาเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ตลอดจนการถอดบทเรียนเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้
แนวทางการจัดทากิจกรรมการเรียนรูท้ ักษะชีวติ
ของครูสังกัด สพม.ฉะเชิงเทรา

เป้าหมาย

งบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
ความสอดคล้อง
เชิงปริมาณ
19,430 1. ครูทเี่ ข้ารับการ
ยุทธศาสตร์ชาติ
1. ครูโรงเรียนในสังกัดสพม.ฉช. จานวน 29 คน
อบรมมีความรู้
ด้านความมัน่ คง
มีความรูค้ วามเข้าใจในหลักสูตรการเรียนเพศวิถี
ความเข้าใจในหลักสูตร แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ศึกษาและทักษะชีวติ
การเรียนรูเ้ พศวิถีศึกษา ประเด็น การความมัน่ คง
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
2.โรงเรียนในสังกัดสพม.ฉช. จานวน 29 แห่ง
และทักษะชีวติ
นาหลักสูตรการเรียนรูเ้ พศวิถีศึกษาและทักษะ
2. โรงเรียนในสังกัด (พ.ศ. 2564-2565) ของสพฐ.
ชีวติ ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ทุกแห่งนาหลักสูตร กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการ
โรงเรียน
การเรียนรูเ้ พศวิถีศึกษา ศึกษาให้ผเู้ รียนมีความปลอดภัย
เชิงคุณภาพ
และทักษะชีวติ ไปใช้ใน ทุกรูปแบบ
นโยบาย สพม.ฉช.
1.ผูเ้ รียนเกิดความตระหนักในการเปลีย่ นแปลง
การเรียนการสอน
มิติความปลอดภัย
พฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ เชือ่ มโยงความรูส้ กู่ าร
นโยบาย ข้อ 14 การป้องกันและ
ปฏิบัติ มีคุณลักษณะและทักษะชีวติ สามารถ
ดารงชีวติ ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามสภาพ
แก้ไขปัญหาให้กับผูเ้ รียนให้
ความพร้อมของตนเอง
รอดพ้นจากการถูกคุกคามทุก
2.ครูผสู้ อนได้รับการพัฒนาสมรรถนะบูรณาการ
รูปแบบได้อย่างทันเหตุการณ์
เพศวิถีและทักษะชีวติ ในการจัดการเรียนรูแ้ ละ
จัดกิจกรรมเพือ่ การเสริมสร้างทักษะชีวติ นักเรียน
สูก่ ารปฏิบัติของครูให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนือ่ งสูค่ วามยัง่ ยืน
3.โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามผลการดาเนิน
งานในการจัดการเรียนรูเ้ พศวิถีศึกษาและทักษะ
ชีวติ เพือ่ พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรูแ้ ละ
พัฒนาแนวทางระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างรอบด้าน ด้วยกระบวนการทีถ่ ูกต้อง
เหมาะสมและทันการณ์

ที่

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
ความสอดคล้อง
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
6 การสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 1 เพือ่ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ เชิงปริมาณ
0 1. จานวนนักเรียนที่ ยุทธศาสตร์ชาติ
1 นักเรียนในสังกัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครัง้ ที่ 19 (19th IJSO) ทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพได้แลกเปลีย่ น
เข้าร่วมการสอบแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการและได้รับการ
เรียนรูส้ เู่ วทีโลก และส่งเสริมสัมพันธไมตรีความ
และวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่าง
วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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ประเทศ ครัง้ ที่ 16 (16th IESO) รอบที่ 1 (งบ สพฐ.)
ระหว่างประเทศ ระดับ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมที่ 1 การรับสมัครผูเ้ ข้าร่วมแข่งขัน
2 เพือ่ ใช้กระบวนการแข่งขันทางวิชาการเป็นสือ่ กลาง 2 สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
ม.ต้น ครัง้ ที่ 19
ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
กิจกรรมที่ 2 การเตรียมการจัดแข่งขัน
นาไปสูก่ ารพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ฉะเชิงเทรา มีตัวแทนนักเรียนทีม่ ีความสามารถ
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
และการแข่งขัน
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และพัฒนาเนือ้ หาสาระให้มี ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าแข่งขัน
กิจกรรมที่ 3 การจัดเตรียมสถานทีแ่ ข่งขัน
วิทยาศาสตร์โลกและ (พ.ศ. 2564-2565) ของสพฐ.
ความทันสมัยก้าวสูม่ าตรฐานสากล
ทางวิชาการระดับประเทศ
กิจกรรมที่ 4 การจัดสอบแข่งขัน
อวกาศโอลิมปิก
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและ
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-ค่าสถานที่
ระหว่างประเทศ ระดับ ความเสมอภาคทางการศึกษาให้
วิ
ช
าการ
1 นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตาม
-ค่าสาเนาข้อสอบ
รอบที่ 1 ผ่านวิธกี าร กับประชากรวัยเรียนทุกคน
4 เพือ่ ให้การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ศักยภาพความสามารถของตนอย่างสร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
-ค่าตอบแทนกรรมการ
คัดเลือก
การสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 2 นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถอย่าง
การศึกษาให้สอดคล้องกับการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครัง้ ที่ 19 (19th IJSO) เต็มตามศักยภาพและสร้างสรรค์
เปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21
และการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก 3 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้าน
นโยบาย สพม.ฉช.
ระหว่างประเทศ ครัง้ ที่ 16 (16th IESO) รอบที่ 1 คณิตศาสตร์สมู่ าตรฐานสากล
มิติคุณภาพ
มีรูปแบบทีช่ ัดเจนและเป็นไปด้วยความโปร่งใส
นโยบาย ข้อ 10 สร้างเวที
บริสุทธิ์ ยุติธรรม
การแข่งขันในการแสดงความ
สามารถสูค่ วามเป็นเลิศของ
ผูบ้ ริหาร ครู นักเรียนและ
สถานศึกษา
7 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ประจาปีการ
ศึกษา ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
กิจกรรมที่ 1 ประชุมประเมินการคัดเลือกฯ(9,000บาท)
กิจกรรมที่ 2 ประชุมตัดสินการคัดเลือกฯ (10,000
บาท)

1 เพือ่ ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง
และยัง่ ยืนภายใต้ระบบการบริหารจัดการทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
2 เพือ่ ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาทีม่ ีการบริหาร
จัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ
3 เพือ่ สร้างขวัญกาลังใจให้นักเรียนทีม่ ีความ
ประพฤติดี มีผลงานเด่น และแสดงให้เห็นถึงคุณธรรม
ทีด่ ีงามและสร้างสรรค์เป็นทีย่ อมรับในวงกว้าง
ของสังคม

เชิงปริมาณ
1 โรงเรียนในพืน้ ทีจ่ ังหวัดฉะเชิงเทรา ทีเ่ ปิด
สอนระดับชัน้ มัธยมศึกษา ทีป่ ระสงค์เข้ารับ
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพือ่ รับ
รางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ประจาปีการศึกษา 2565
2 นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาของโรงเรียน
ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดฉะเชิงเทรา ทีป่ ระสงค์เข้ารับ

10,000 1.ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนทีเ่ ข้ารับการ
ประเมินระดับเขต
พืน้ ที่ มีความรู้ ความ
เข้าใจในกระบวนการ
วิธกี ารประเมิน และ
จัดส่งเอกสาร
ได้ครบถ้วน

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
(พ.ศ. 2564-2565) ของ สพฐ.
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา
ให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ
กิจกรรม เยีย่ มบ้านนักเรียน ในสังกัด สพม.ฉช.
(50,000บาท)

วัตถุประสงค์

1 เพือ่ ให้ทราบสภาพปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงของนักเรียนและผูป้ กครอง
2 เพือ่ เป็นขวัญและกาลังใจให้แก่สถานศึกษาในการ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3 คุณครู ผูป้ กครอง และนักเรียน ร่วมกันหาแนวทาง
ส่งเสริมสนับสนุน ป้องกัน แก้ไขและให้
ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตรงตามสภาพปัญหา
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4 เพือ่ รวมพลังขับเคลือ่ นระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจอันดี
ระหว่างโรงเรียน ครอบครัว และให้สังคมรับทราบถึง
การดูแลเด็กและเยาวชน ซึง่ ต้องการความร่วมมือกัน
จากทุกภาคส่วน

เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
2. โรงเรียนทีข่ อรับ
การคัดเลือกนักเรียน เพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประจาปีการศึกษา
การประเมิน ได้รับ
2565
รางวัลพระราชทาน
เชิงคุณภาพ
เพิม่ ขึน้
3. นักเรียนทีเ่ ข้ารับ
1 โรงเรียนมีการพัฒนาในด้านต่างๆ อันส่งผล
การประเมินได้รับ
ต่อคุณภาพการศึกษาทีด่ ีขนึ้
2 นักเรียนมีการพัฒนาตนเองส่งผลให้เป็น
การพัฒนาตนเอง
บุคคลทีม่ ีคุณภาพและสร้างประโยชน์ให้สังคม
เป็นบุคคลทีม่ คี ุณภาพ
และสร้างประโยชน์
ให้สังคม

เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
ฉะเชิงเทรา ออกเยีย่ มบ้านนักเรียนในสังกัด
จานวน 26 หลัง
เชิงคุณภาพ
1 สถานศึกษาในสังกัดมีการพัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพและ
ต่อเนือ่ ง
2 นักเรียนในสังกัดได้รับการดูแลช่วยเหลือ
และแก้ไขตรงตามสภาพปัญหา

50,000 1. ร้อยละ 80 ของ
จานวนสถานศึกษา
ทีม่ ีการพัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างต่อเนือ่ ง
2. ร้อยละ 10 ของ
สถานศึกษาต้นแบบ
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
3. ร้อยละ 10 ของ
นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือแก้ไข
ตรงตามสภาพปัญหา

ความสอดคล้อง
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21
นโยบาย สพม.ฉช.
มิติความเสมอภาค
นโยบาย ข้อ 10 สร้างเวที
การแข่งขันในการแสดงความ
สามารถสูค่ วามเป็นเลิศของ
ผูบ้ ริหาร ครู นักเรียนและ
สถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ทางสังคม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
(พ.ศ. 2564-2565) ของ สพฐ.
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการ
ศึกษาให้ผเู้ รียนมีความปลอดภัย
ทุกรูปแบบ
นโยบาย สพม.ฉช.
มิติความเสมอภาค
นโยบาย ข้อ 9 สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา
โดยระดมสรรพกาลังเพือ่ ลดความ
เหลือ่ มล้าในการเข้าถึงการศึกษา

ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
9 เสริมสร้างความเข้มแข็งและขับเคลือ่ นระบบการดูแล 1 เพือ่ ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการ
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษาในสังกัด
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ประจาปี 2565
กิจกรรมที่ 1 นิเทศ ติดตาม การดาเนินงานระบบการดูแล 2 เพือ่ พัฒนาศักยภาพผูร้ ับผิดชอบงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
ช่วยเหลือนักเรียน
เพือ่ าเนิ
ยกย่นองานระบบการดู
งเชิดชูเกียรติสแถานศึ
กษาทีอบ่ ริหารจัดการ
ลช่วยเหลื
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม 3และด
ปัจจัยพืน้ ฐานนักเรียนยากจน (CCT) ทางระบบออนไลน์ 3 เพือ่ ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาทีบ่ ริหารจัดการ
กิจกรรมที่ 3 คัดเลือกสถานศึกษา เพือ่ รับรางวัลระบบ และดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างมีคุณภาพและต่อเนือ่ ง
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจาปี 2565
4 เพือ่ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เป้าหมาย

งบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
ความสอดคล้อง
18,000 1. ร้อยละ 80 ของ ยุทธศาสตร์ชาติ
เชิงปริมาณ
1 สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง จานวน 29 แห่ง
จานวนสถานศึกษา ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ทีม่ ีการพัฒนาระบบ ทางสังคม
มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีเ่ ข็มแข็ง
2 ผูร้ ับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
การดูแลช่วยเหลือ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด จานวน 29 แห่ง
นักเรียนอย่างต่อเนือ่ ง ประเด็น ความเสมอภาคและ
2. ร้อยละ 10 ของ หลักประกันทางสังคม
ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนือ่ ง
3 คัดเลือกสถานศึกษา เพือ่ รับรางวัลระบบการ
สถานศึกษาต้นแบบ แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือ(พ.ศ. 2564-2565) ของ สพฐ.
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจาปี 2565
ตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการการ
นักเรียน
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกาหนด แบ่งตามประเภท
3. ร้อยละ 10 ของ ศึกษาให้ผเู้ รียนมีความปลอดภัย
สถานศึกษา ประเภทละ 1 แห่ง รวม 3 แห่ง
นักเรียนได้รับการดูแล ทุกรูปแบบ
ช่วยเหลือแก้ไข
เพือ่ เสนอสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
นโยบาย สพม.ฉช.
ขัน้ พืน้ กฐาน
พิจารณาคั
การศึ
ษาในโรงเรี
ยนทุดกเลือกระดับประเทศต่อไป
ตรงตามสภาพปัญหา มิติความปลอดภัย
แห่ง จานวน 29แห่ง ออกเยีย่ มบ้านนักเรียน
นโยบาย ข้อ 14 การป้องกันและ
เชิงคุณภาพ
แก้ไขปัญหาให้กับผูเ้ รียนให้
สถานศึกษาในสังกัดมีการบริหารจัดการและ
รอดพ้นจากการถูกคุกคามทุก
การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รูปแบบได้อย่างทันเหตุการณ์
ของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพและเข้มแข็ง
10 เสริมสร้างความเข้มแข็งการรับนักเรียน ปีการศึกษา 1. เพือ่ ให้ประชากรวัยเรียนในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยม เชิงปริมาณ
10,000 1. ร้อยละ 90 ของ ยุทธศาสตร์ชาติ
ศึกษาฉะเชิงเทรา ได้รับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
1 สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
2565 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
จานวนประชากรใน ด้านสร้างโอกาสและความเสมอภาค
อย่างทัว่ ถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา จานวน 29
ฉะเชิงเทรา
เขต สพม.ฉะเชิงเทรา ทางสังคม
แห่ง
กิจกรรมที่1.ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน (700บาท)2. เพือ่ เพิม่ โอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขัน้
ได้รับการศึกษาขัน้
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
2 ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียในการรับนักเรียน
กิจกรรมที่ 2 ประชุมพิจารณาจัดหาทีเ่ รียน (11,900 บาท) พืน้ ฐานให้ทวั่ ถึง ครอบคลุมผูเ้ รียนให้ได้รับโอกาส
พืน้ ฐานอย่างทัว่ ถึง ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
กิจกรรมที่ 3 ตรวจติดตามการดาเนินการ
2. ไม่มีเรือ่ งร้องเรียน แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
3. เพือ่ ให้การดาเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา
1 การดาเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565
ตามนโยบายการรับนักเรียน (2,360บาท)
เกีย่ วกับการดาเนินงาน (พ.ศ. 2564-2565) ของ สพฐ.
2565
ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและ
กิจกรรมที่ 4 ค่าทาการนอกเวลาราชการ (5,040 บาท) ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
รับนักเรียน
ฉะเชิงเทรา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม
ฉะเชิงเทรา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็น
ความเสมอภาคทางการศึกษา
(งบสพฐ.10,000+งบสพม.10,000)
ปีการศึกษา 2565
เสมอภาค โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และ
ธรรม เสมอภาค โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
3. ร้อยละ 80 ของ ให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมได้มี
สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกีย่ วกับการ
ส่วนร่วมแสดงความ
รับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
คิดเห็น
ขัน้ พืน้ ฐาน ปีการศึกษา 2565

ที่

โครงการ/กิจกรรม

11 แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ.
2565 รอบแรก ระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
กิจกรรมที่ 1 การรับสมัครผูเ้ ข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรมที่ 2 การเตรียมการจัดแข่งขัน
กิจกรรมที่ 3 การจัดเตรียมสถานทีแ่ ข่งขัน
กิจกรรมที่ 4 การจัดสอบแข่งขัน
(สพฐ. 30,000 บาท) (สพม.ฉช. 20,000บาท)

วัตถุประสงค์
4. เพือ่ หาแนวทางในการพัฒนาการรับนักเรียน สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ปีการศึกษา 2565 ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรมและ
เสมอภาค สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน
ผูป้ กครอง และชุมชน
5. เพือ่ ให้ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสียในการรับนักเรียน ได้มี
ส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2565
1 เพือ่ ส่งเสริมอัจฉริยภาพผูเ้ รียนทีม่ ีความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ควบคูก่ ับการ
พัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมของผูเ้ รียน
2 เพือ่ เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้พัฒนาด้านทักษะการคิด
ระดับสูง มีทักษะในการแก้ปัญหาและมีความสามารถ
ทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ ได้แลกเปลีย่ น
เรียนรูส้ เู่ วทีโลก และเป็นการสร้างเจตคติทดี่ ีให้
นักเรียนมีความสนใจในการเป็นนักคณิตศาสตร์
3 เพือ่ ใช้กระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติเป็นสือ่ กลางสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
ให้ผเู้ กีย่ วข้องมีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนือ่ ง และพัฒนาเนือ้ หาสาระให้มีความ
ทันสมัยเท่าทันมาตรฐานสากล
4 เพือ่ ส่งเสริมการวิจัยทีพ่ ัฒนาความก้าวหน้าด้าน
คณิตศาสตร์
5 เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพครูผสู้ อนคณิตศาสตร์ และ
สร้างความเชือ่ มัน่ ในการจัดการเรียนรูต้ ามแนวทาง
ปฏิรูปการเรียนรูใ้ นทศวรรษทีส่ อง
6 เพือ่ ส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งทางวิชา
การและเป็นแหล่งเรียนรูใ้ นระดับดับเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษา

เป้าหมาย
2 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ ฐานมีแนวทางในการพัฒนาการรับนักเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน ปีการศึกษา 2566 สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรียนผูป้ กครอง และชุมชน

เชิงปริมาณ
1 นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน
500 คน จากโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เข้าร่วม
แข่งขันทางวิชาการระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
และได้รับการพัฒนาความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ
2 สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
ฉะเชิงเทรา มีตัวแทนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นทีม่ ีความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ
ระดับประเทศ
3 จัดการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจาปี พ.ศ. 2565 รอบแรก ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
เชิงคุณภาพ
1 นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพความสามารถของตนอย่าง
สร้างสรรค์
2 นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถอย่าง
เต็มตามศักยภาพและสร้างสรรค์
3 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้าน
คณิตศาสตร์สมู่ าตรฐานสากล

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด

ความสอดคล้อง
นโยบาย สพม.ฉช.
มิติความเสมอภาค
นโยบาย ข้อ 9 สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา
โดยระดมสรรพกาลังเพือ่ ลดความ
เหลือ่ มล้าในการเข้าถึงการศึกษา

20,000 จานวนนักเรียนทีไ่ ด้รับ ยุทธศาสตร์ชาติ
รางวัลจากการแข่งขัน ด้านสร้างความสามารถในการ
และจานวนนักเรียน แข่งขัน
ทีไ่ ด้เป็นตัวแทน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาได้ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
เข้าสอบรอบสองใน แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ระดับประเทศ
(พ.ศ. 2564-2565) ของ สพฐ.
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษาให้กับ
ประชากรวัยเรียนทุกคน
นโยบาย สพม.ฉช.
มิติความเสมอภาค
นโยบาย ข้อ 10 สร้างเวที
การแข่งขันในการแสดงความ
สามารถสูค่ วามเป็นเลิศของ
ผูบ้ ริหาร ครู นักเรียนและ
สถานศึกษา

ที่
โครงการ/กิจกรรม
12 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.1 ให้คาแนะนาหลักสูตรการวินิจฉัยนักเรียนทีม่ ีปัญหา
การเรียนรู
้/การจัดทา
IEP,IIP
(15,000บาท)
1.2 ให้คาแนะนาเรือ่ งการวิจัยและพัฒนา เทคนิควิธกี าร
การจั
ยนการ
สอนเพืดการเรี
อ่ พัฒนาทั
กษะด้านการอ่าน การเขียน และ
การคิดคานวณ
1.3 ให้คาแนะนาหลักสูตรระยะสัน้ เพือ่ เป็นผูใ้ ห้บริการ
เด็ก LD ปอง)
(ตามระบบคู
1.4 เรือ่ งอืน่ ๆ เฉพาะเรือ่ งตามความต้องการจาเป็น
หรือตามความสนใจ
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
นิดาเนิ
เทศนติงาน
ดตามและประเมินผลการดาเนินงานจัดการ
เรียอ่ นร่
เพื
ให้วคม/เรี
วามช่ยวนรวม
ยเหลือหรือให้ข้อแนะนาในการจัด
การศึ
าหรัง้ บประเมิ
คนพิกนารใน
โรงเรียกนษาส
รวมทั
ผลการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
1.เพือ่ ให้เด็กพิการเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสที่
เท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการเรียนรูใ้ น
รูปแบบทีเ่ หมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล
ได้รับการบริการ สือ่ สิง่ อานวยความสะดวกเพือ่
เข้าถึงกษา พัฒนาศักยภาพ ทักษะการดาเนินชีวติ
การศึ
และพืน้ ฐานอาชีพเพือ่ พึง่ พาตนเองได้
2.เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนทีจ่ ัดการ
เรียนรวม
ในรู
ปแบบการจัดการเรียนการสอนทีเ่ หมาะสมกับ
สภาพความพิการในแต่ละประเภท โดยมีโรงเรียน
ต้นแบบการเรียนรวม จานวน 1,288 โรง เป็น
ศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ (Student)
3.เพือ่ เพิม่ โอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน
พิการได้อย่างทัว่ ถึง
4.เพือ่ จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับเขตพืน้ ที่
การศึกษา ในการศึกษาเรียนรวมสาหรับเด็กพิการ
และ
เด็กทีม่ ีความต้องการจาเป็นพิเศษ

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21
13 ลด คัดแยกขยะมูลฝอย และแปรรูปขยะอินทรีย์
1.เพือ่ ใช้เป็นกรอบแนวทางการดาเนินงานตาม
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะทางานฯเพือ่ พิจารณาแผนฯ มาตรการลดคัดแยกขยะมูลฝอยติดตามและประเมิน
ติดตามความคืบหน้า และประเมินผลการดาเนินงาน
ผลการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของ สพม.ฉช
(รวม 3 ครัง้ ) ( 1,050บาท)
2.เพือ่ ให้การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นไปอย่าง
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมให้ความรูข้ ้าราชการและ
มีเป้าหมายลดลง
บุคลากรในสานักงานเกีย่ วกับการแยกขยะและนาขยะ 3.เพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของบุคลากร
มูลฝอยสดหรือเศษอาหารมาทาน้ายาล้างจาน (1,540บาท) ให้ตระหนักรูว้ ธิ กี ารลดการเกิดขยะมูลฝอยและวิธกี าร
กิจกรรมที่ 3 จัดถังขยะในหน่วยงานโดยแยกประเภทของ คัดแยกขยะอย่างถูกวิธนี าไปใช้ประโยชน์ในชีวติ
ขยะทัง้ หมด 4 ประเภท
ประจาวันอย่างมีคุณค่า
กิจกรรมที่ 4 จัดทาป้ายบ่งชีป้ ระเภทขยะและวัสดุเพือ่
4.เพือ่ สะท้อนให้เห็นภาพรวมและผลดาเนินการ
จัดทาทีก่ นั้ ถังขยะแต่ละประเภท (5,000 บาท)
บริหารจัดการด้านการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
สาหรับนามาศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนา
วิธกี ารลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในปีต่อๆไป

เป้าหมาย

งบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
เชิงปริมาณ
15,000 โรงเรียนทีจ่ ัดการ
1.นักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนทีจ่ ัดการ
เรียนรวมสามารถ
น จานวน 29 โรงเรียน
เรียนรวม
จัดการศึกษาและ
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาทีส่ อนเด็กพิการ
ทาหน้าทีเ่ ป็นศูนย์ให้
เรียนร่วม
บริการได้อย่างมี
3.โรงเรียนแกนนาจัดการเรียนรวม/โรงเรียน
ประสิทธิภาพ
ต้นแบบ
การเรี
ยนรวม
เชิงคุณภาพ
นักเรียนพิการเรียนรวมได้รับการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูใ้ นรูปแบบทีเ่ หมาะสมอย่างเต็ม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล

เชิงปริมาณ
1.ข้าราชการและบุคลากรในสพม.ฉช. 50 คน
2.ปีงบประมาณ 2565 สามารถลดปริมาณขยะ
มูลฝอยทีต่ ้องส่งกาจัดลงอย่างน้อยร้อยละ 5
เมือ่ เทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยทีส่ ่งไปจากัด
ของปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
3.ปีงบประมาณ 2565 สามารถลดการทิง้ แก้ว
พลาสติกใช้ครัง้ เดียวทิง้ และถุงพลาสติกหูหวิ้
ของหน่วยงานร้อยละ 10 เมือ่ เทียบกับการทิง้
แก้วพลาสติกใช้ครัง้ เดียวทิง้ และถุงพลาสติกหูหวิ้
ของปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
4.ปีงบประมาณ 2565 สามารถลดโฟมบรรจุ
อาหารในหน่วยงานอย่างน้อยร้อยละ 5 ของปีที่
ผ่านมา

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
(พ.ศ. 2564-2565) ของ สพฐ.
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษาให้กับ
ประชากรวัยเรียนทุกคน
นโยบาย สพม.ฉช.
มิติความเสมอภาค
นโยบาย ข้อ 9 สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา
และความเท่าเทียมทางการศึกษา

7,590 ปริมาณขยะ มูลฝอย ยุทธศาสตร์ชาติ
ลดลง
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
(พ.ศ. 2564-2565) ของสพฐ.
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการ
ศึกษาให้ผเู้ รียนมีความปลอดภัย
จากภัยทุกรูปแบบ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

14 นัเสริ
มแข็ง ้นและขั
บเคลื
อ่ นกิธยมศึ
จกรรมสภา
กเรีมยสร้นาสงความเข้
านักงานเขตพื
ทีก่ ารศึ
กษามั
กษา
ฉะเชิงเทรา ประจาปีการศึกษา 2565
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลือ่ นกิจกรรม
สภานักเรียน สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
ฉะเชิงเทรา ระยะที่ 1 (จานวน 1 วัน) (34,800 บาท)
กิจกรรมที่ 2 ประชุมรายงานความคืบหน้าผลการดาเนิน
งานพร้อมนาเสนอผลงานของสภานักเรียน (ระยะที่ 2)
(35,200บาท)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
งบประมาณ
5.ปีงบประมาณ 2565 สามารถลดการใช้กระดาษ
อย่างน้อยร้อยละ 5 ของปีทผี่ ่านมา

1 เพือ่ เป็นเวทีให้สภานักเรียน สานักงานเขตพืน้ ทีก่ าร เชิงปริมาณ
ศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทราได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้ 1 ครูผรู้ ับผิดชอบงานสภานักเรียน โรงเรียนละ
ฝึกทักษะและประสบการณ์ตามวิถีชีวติ ประชาธิปไตย 1 คน จากโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง รวม 29 คน
2 เพือ่ ปลูกฝังจิตสานึกความเป็นไทย พัฒนาคุณธรรม 2 ตัวแทนสภานักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด
จริยธรรม มีความรู้ ความเข้าใจยึดมัน่ ในระบอบ
ทุกแห่ง ๆ ละ 2 คน รวมจานวน 58 คน
ปไตยออักตั
นมีง้ พทีระมหากษั
ยท์ รงเป็
นประมุ
ส่ประชาธิ
งเสริมการเลื
บ่ ริสุทธิ์ ยุตติธริรรม
และต่
อต้านข 3 จัดกิจกรรมฝึกอบรม สภานักเรียนจานวน 2
การซือ้ สิทธิข์ ายเสียง ให้แก่สภานักเรียน สานักงาน ครัง้ รวมระยะเวลา 2 วัน
เขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
4 จัดตัง้ สภานักเรียน สานักงานเขตพืน้ ที่
3 เพือ่ ส่งเสริมให้สภานักเรียน สานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทราดูแลช่วยเหลือ
เชิงคุณภาพ
นักเรียนในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา 1 สภานักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
ทุกคน ทุกโรงเรียน และร่วมแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ใน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา มี
ความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ มีจิตสานึก
โรงเรียน
ความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมัน่ ใน
4 เพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้กับสภานักเรียน
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ระบอบประชาธิปไตย และสามารถจัดกิจกรรม
5 เพือ่ ส่งเสริมให้ให้สภานักเรียน สานักงานเขตพืน้ ที่ /โครงการทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและ
การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทราได้คิดริเริม่ กิจกรรมที่ ส่วนรวม
เป็นประโยชน์ สามารถปฏิบัติได้จริง และส่งผลต่อการ 2 นักเรียน และครูมีแนวทางในการจัดกิจกรรม
พัฒนาเด็กและเยาวชนในสังกัด
ฝึกอบรมสภานักเรียนในโรงเรียน

ตัวชีว้ ัด

ความสอดคล้อง
นโยบาย สพม.ฉช.
มิติคุณธรรม
นโยบาย ข้อ 8 เสริมสร้าง
การรับรู้ ความเข้าใจ ความ
ตระหนักให้มีคุณลักษณะและ
พฤติกรรมทีพ่ ึงประสงค์ด้าน
สิง่ แวดล้อม

70,000 1. ร้อยละ 80 ของ ยุทธศาสตร์ชาติ
ผูแ้ ทนสภานักเรียน ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
ภาคทางสังคม
มีความรู้ ความเข้าใจ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ในการจัดกิจกรรมสภา ประเด็น ความเสมอภาคและ
นักเรียน
หลักประกันทางสังคม
2. ร้อยละ 80 ของ แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ตัวแทนสภานักเรียน (พ.ศ. 2564-2565) ของ สพฐ.
มีจิตสานึกในความเป็น กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการ
ไทย มีคุณธรรม
ศึกษาให้ผเู้ รียนมีความปลอดภัย
จริยธรรม ยึดมัน่ ใน ทุกรูปแบบ
ระบอบประชาธิปไตย นโยบาย สพม.ฉช.
3. ร้อยละ 80 ของ มิติความปลอดภัย
โรงเรียนมีสภานักเรียน นโยบาย ข้อ 14 การป้องกันและ
ทีเ่ ข้มแข็ง สามารถดูแล แก้ไขปัญหาให้กับผูเ้ รียนให้
ช่วยเหลือนักเรียนใน รอดพ้นจากการถูกคุกคามทุก
โรงเรียนได้ทุกคน
รูปแบบได้อย่างทันเหตุการณ์

ที่
โครงการ/กิจกรรม
15 พัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสูป่ ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขององค์กรด้วยการพัฒนาสมรรถนะ
กิจกรรม
-ประเมินศักยภาพ
-จัดเวทีแลกเปลีย่ น

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ ผอ.สพม./รองผอ.สพม.
ทีไ่ ด้รับการบรรจุแต่งตัง้ ใหม่สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามระเบียบ กฎหมาย และภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามองค์ประกอบ

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ผอ.สพม/รองผอ.สพม. จานวน 3 คน
เชิงคุณภาพ
ผูเ้ ข้ารับการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 100

งบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
90,000.00 ผูบ้ ริหารหน่วยงาน
ผ่านการประเมิน
สัมฤทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 4 เพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

นโยบาย สพม.ฉช.
มิติคุณภาพ
นโยบาย ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพ
ผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทาง
การศึกษาให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
16 โครงการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการครูและ
1. เพือ่ พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการครูและ
เชิงปริมาณ
171,530.00 1.ร้อยละของผูบ้ ริหาร ยุทธศาสตร์ชาติ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถาน
บุคลากรทางการศึกษา สายงานผูบ้ ริหารสถานศึกษา 1 ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย
สถานศึกษาผ่านการ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
ศึกษาสูก่ ารเป็นผูบ้ ริหารมืออาชีพ
2. เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์และองค์ความรู้ ผูอ้ านวยการสถานศึกษา และรอง
ประเมินสัมฤทธิผล การบริหารจัดการภาครัฐ
ในการบริหารสถานศึกษาของผูท้ เี่ ข้ารับการพัฒนา ผูอ้ านวยการสถานศึกษา จานวน 61 คน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมที่ 1 ประเมินสัมฤทธิผลฯ (2 ครัง้ )
2 คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการ
2. ร้อยละของผูร้ ับการ การบริการประชาชนและ
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ (3 วัน) (171,530บาท)ให้เป็นผูท้ มี่ ีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้
อย่างมืออาชีพ
ปฏิบัติงาน จานวน 8 คน
พัฒนามีความพึงพอใจ ประสิทธิภาพภาครัฐ
กิจกรรมที่ 3 แลกเปลีย่ นเรียนรู้
3. เพือ่ เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ ข้ารับการพัฒนา3 ผูอ้ านวยการกลุม่ /ศึกษานิเทศก์ จานวน 10 คน
ในการเข้ารับการ
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
อันจะนาไปสูก่ ารสร้างเครือข่าย
4 คณะทางาน จานวน 4 คน
พัฒนาและมีเจตคติทีดี (พ.ศ. 2564-2565) ของ สพฐ.
4. เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของผูเ้ ข้ารับการพัฒนา เชิงคุณภาพ
ต่อวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 เพิม่ ประสิทธิภาพ
ให้มีความพร้อมในการบริหารงานตามภารกิจได้
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ได้รับการพัฒนา
การบริหารจัดการศึกษา
ครอบคลุมทุกด้าน
สมรรถนะสูก่ ารจัดการศึกษา เสริมสร้าง
นโยบาย สพม.ฉช.
ประสบการณ์เรียนรูจ้ ากการอบรมพัฒนา
มิติคุณภาพ
และการแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์
นโยบาย ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพ
และนามาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาที่
ผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทาง
ปฏิบัติหน้าทีอ่ ยูใ่ นปัจจุบัน รวมทัง้ มี
การศึกษาให้สามารถปฏิบัติงาน
เครือข่ายสถานศึกษาสาหรับร่วม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเต็ม
พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง
ศักยภาพ

ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
17 พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพ
1 เพือ่ ให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน มีการ
ในการปฏิบัติงานด้านการบริการด้วยใจอย่าง
สือ่ สารทีด่ ี มีพฤติกรรมบริการด้วยใจ เข้าใจถึง
มีความสุข
วัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมที่1 ประชุมวางแผนและชีแ้ จงโครงการ (6,800) 2 เพือ่ ให้บุคลากรมีการพัฒนาด้านอารมณ์
กิจกรรมที่2 ดาเนินการพัฒนาบุคลากร (297,000 บาท) EQ ลดอัตตาตัวตน ยอมรับฟังความคิดเห็นผูอ้ นื่
กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร (1,500) สามารถทางานเป็นทีมได้
3 เพือ่ ให้บุคลากรมีพลังในการทางานอย่างมีความสุข
มีทัศนคติทดี่ ีต่องาน ผูบ้ ริหาร
หัวหน้างาน หน่วยงาน เพือ่ นร่วมงาน ผูม้ าใช้บริการ
พร้อมทัง้ มีความสามัคคีในองค์กร
4 เพือ่ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
ฉะเชิงเทรา และสถานศึกษา สามารถบูรณาการ
การทางานร่วมกันได้

เป้าหมาย
1. บุคลากรในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา จานวน 41 คน
2. ประธานสหวิทยาเขต/ผูแ้ ทนผูบ้ ริหาร
จานวน 4 คน

งบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
305,300.00 1.ร้อยละ 80 ของ
ผูเ้ ข้ารับการพัฒนา
มีความพึงพอใจ
2. จานวนผูเ้ ข้ารับ
การพัฒนา ร้อยละ 80

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ. 2564-2565) ของสพฐ.

กลยุทธ์ที่ 4 เพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
นโยบาย สพม.ฉช.
มิติคุณภาพ
นโยบาย ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพ
ผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทาง
การศึกษาให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ

18 พัฒนาครูสกู่ ารเป็นครูมืออาชีพ ประจาปีงบประมาณ 1.เพือ่ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
พ.ศ. 2565
ศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการจัดทา
กิจกรรมที่1 ดาเนินการอบรมและพัฒนา (11,970 บาท) ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
กิจกรรมที่ 2 ดาเนินการอบรมและพัฒนา(185,800 บาท)2. เพือ่ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถดาเนินการตามหลักเกณฑ์และ
กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลการอบรม (2,230 บาท)
วิธกี ารให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตาแหน่งครู ให้มีและเลือ่ นวิทยฐานะ
(ว 9/2564) ได้อย่างถูกต้อง
3. เพือ่ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตาแหน่งครูผชู้ ่วย และพนักงานราชการ
ตาแหน่งครูผสู้ อน มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ ว
กับบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย ทักษะ
การปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ ความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ ตลอดจนคุณลักษณะของครูทดี่ ี

เชิงปริมาณ
กิจกรรมที่ 1 การอบรมและพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ
ในการจัดทาข้อตกลงในการพัฒนางาน
(PA) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
Application
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด จานวน 1,286 คน
กิจกรรมที่ 2 การอบรมและพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผชู้ ่วย และพนักงานราชการ
ตาแหน่งครูผสู้ อน
- ครูผชู้ ่วยทีบ่ รรจุในปีงบประมาณ 2564
จานวน 46 คน
- พนักงานราชการ ตาแหน่งครูผสู้ อน
จานวน 32 คน

200,000.00 1. ร้อยละ 100 ของ
ผูเ้ ข้ารับการอบรม
ได้รับการพัฒนาสูก่ าร
เป็นครูมืออาชีพ
2. ร้อยละ 100 ของ
ผูเ้ ข้ารับการอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่ วกับบทบาทหน้าที่
ทีเ่ กีย่ วข้องสูก่ ารเป็น
ครูมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาการเรียนรู้
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
(พ.ศ. 2564-2565) ของ สพฐ.
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21
นโยบาย สพม.ฉช.
มิติคุณภาพ
นโยบาย ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพ
ผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทาง
การศึกษาให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็ม
ศักยภาพ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
4. เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

เชิงคุณภาพ
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทีผ่ ่านการอบรม มีความรูค้ วาม
เข้าใจเกีย่ วกับการจัดทาข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (PA) และสามารถดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งครู
ให้มีและเลือ่ นวิทยฐานะ (ว 9/2564)
ได้อย่างถูกต้อง
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตาแหน่งครูผชู้ ่วย และพนักงาน
ราชการ ตาแหน่งครูผสู้ อน ทีผ่ ่านการ
พัฒนา มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทาง
ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าทีแ่ ละมี
เจตคติทดี่ ีต่อการเป็นข้าราชการครู
19 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
1.เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนในสังกัดดาเนิน เชิงปริมาณ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพ การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การอ่านไม่ ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดทีม่ ีการส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ คล่องเขียนไม่คล่องให้ได้ภายในปีการศึกษา 2565 สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมอ่านไม่ออก
อ่านคล่องเขียนคล่อง และสมรรถนะการอ่านขัน้ สูง
2.เพือ่ จัดทาคูม่ ือการคัดกรองนักเรียนอ่านออกเขียน เขียนไม่ได้ การอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องลดลง
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทางานเพือ่ การดาเนินกิจกรรม ได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง
มีการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขัน้ สูง
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียน 3.เพือ่ จัดทาคูม่ ือพัฒนานักเรียนอ่านออกเขียนได้
เชิงคุณภาพ
อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสมรรถนะ อ่านคล่องเขียนคล่อง คูม่ ือการสอนอ่านจับใจ
โรงเรียนในสังกัดทีม่ ีการส่งเสริม สนับสนุน
การอ่านขัน้ สูง (1,700บาท)
ความสาคัญสาหรับครูผสู้ อนวิชาภาษาไทย
ส่งเสริมกิจกรรมการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
กิจกรรมที่ 3 ดาเนินการจัดทาคูม่ ือประเมินคัดกรอง
การอ่านคล่องเขียนไม่คล่องลดลง และครูได้รับ
การอ่านการเขียน อ่านคล่องเขียนคล่อง คูม่ ือพัฒนา
การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขัน้ สูง
นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และคูม่ ือ
การสอนอ่านจับใจความสาคัญ (33,750บาท)
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดาเนิน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้
นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง
และสมรรถนะการอ่านขัน้ สูง ( 30,000 บาท)
กิจกรรมที่ 5 สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด

ความสอดคล้อง

65,450 ร้อยละของโรงเรียน ยุทธศาสตร์ชาติ
มีการส่งเสริม สนับสนุน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
พัฒนาคุณภาพการเรียนศักยภาพมนุษย์
การสอนภาษาไทย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ให้นักเรียนอ่านออก ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
เขียนได้ อ่านคล่อง แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
(พ.ศ. 2564-2565) ของสพฐ.
เขียนคล่อง
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21
นโยบาย สพม.ฉช.
มิติคุณภาพ
นโยบาย ข้อ 3 สร้างสรรค์
นวัตกรรมการบริหารและกระบวนการเรียนรูม้ งุ่ สูก่ ารมีสมรรถนะของ
ผูบ้ ริหาร ครู นักเรียนในศตวรรษ
ที่ 21

ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
20 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
1.เพือ่ พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การศึกษา (ก.ต.ป.น. )
และนิเทศการศึกษาของสพม.ฉช. และสถานศึกษาใน
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการฯสร้างความเข้าใจใน สังกัดสพม.ฉช. โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และผูม้ ี
ภารกิจของ ก.ต.ป.น./วางแผนและจัดทาปฏิทินงาน
ส่วนเกีย่ วข้องรวมทัง้ ผูท้ รงคุณวุฒิอย่างต่อเนือ่ งและทัว่ ถึง
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
2.เพือ่ สร้างเครือข่ายติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
จานวน 4 ครัง้ ( 31,200 บาท)
และนิเทศการศึกษาและการดาเนินการโดยมุง่ เน้น
กิจกรรมที่ 2 กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ ผลสัมฤทธิข์ องหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
นิเทศการศึกษา (48,000 บาท)
3.เพือ่ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการ
กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และรายงาน ศึกษา และนาผลการติดตามมาจัดทาข้อมูลพืน้ ฐาน
ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพือ่ นามาใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
โดยคณะกรรมการ กตปน.และคณะอนุกรรมการ กตปน. การศึกษาแบบมีส่วนร่วม
(6,000 บาท)

21 แข่งขันทักษะรักษ์ภาษาไทย เนือ่ งในสัปดาห์
วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมการแข่งขันทักษะ ภาษาไทย
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนือ่ งในสัปดาห์วนั ภาษาไทย
แห่งชาติ 2565
กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกผลงานชนะเลิศ ระดับเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษา (15,000)
กิจกรรมที่ 3 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนือ่ ง
ในวันภาษาไทยปี 2565 ระดับประเทศ (3,000บาท)
กิจกรรมที่ 4 ประกาศยกย่องชมเชยและเชิดชูเกียรติ
มอบโล่และเกียรติบัตร ให้กับครูฝึกสอนกิจกรรมและ
นักเรียนทีม่ ีผลงานดีเด่น กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
(15,000บาท)
กิจกรรมที่ 5 สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 3 เดือน/1ครัง้
เชิงคุณภาพ
1.สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาจาก
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และผูม้ ีส่วนเกีย่ วข้อง
รวมทัง้ ผูท้ รงคุณวุฒิอย่างต่อเนือ่ ง ตามหลักวิชา
การและใช้เครือ่ งมือทีม่ ีมาตรฐานในการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการ
ศึกษา
2. สพท.มีข้อมูลสารสารสนเทศของสถานศึกษา
ในสังกัดครบถ้วน เป็นระบบเพือ่ ใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผล
ให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนใน
กลุม่ สาระหลักสูงขึน้ และรองรับการประเมิน
จากหน่วยงานภายนอก

1. เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดความตระหนัก เห็นความสาคัญ เชิงปริมาณ
ทีจ่ ะร่วมมือร่วมใจ ทานุบารุง ส่งเสริม อนุรักษ์
ครูผสู้ อนภาษาไทย และนักเรียนในสพม.ฉช.
ภาษาไทย
จานวน 100 คน
2.เพือ่ พัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะด้าน เชิงคุณภาพ
ภาษาไทยของผูเ้ รียน
1. นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญและเห็น
3.เพือ่ เผยแพร่ผลงานและกิจกรรมด้านภาษาไทย เนือ่ งคุณค่าของภาษาไทย
ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565
2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
4.เพือ่ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผสู้ อน และสถานศึกษาที่ ทางภาษาไทยสามารถนาความรูท้ ไี่ ด้รับไปใช้ใน
ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอน ภาษาไทยทีป่ ระสบ การศึกษาต่อระดับทีส่ ูงขึน้
ผลสาเร็จ

งบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
85,200 1.สพม.ฉะเชิงเทรา
มีแผนการนิเทศ
ติดตาม
2.คณะกรรมการ
ก.ต.ป.น. นิเทศ
ติดตามสถานศึกษา

33,000 1. นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมให้มีความ
สามารถในการอ่าน
การเขียน การสือ่ สาร
ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชัน้ ร้อยละ 100
2. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 70

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
(พ.ศ. 2564-2565) ของ สพฐ.
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21
นโยบาย สพม.ฉช.
มิติคุณภาพ
นโยบาย ข้อ 3 สร้างสรรค์
นวัตกรรมการบริหารและกระบวนการเรียนรูม้ งุ่ สูก่ ารมีสมรรถนะของ
ผูบ้ ริหาร ครู นักเรียนในศตวรรษ
ที่ 21
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวติ
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
(พ.ศ. 2564-2565) ของ สพฐ.
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21

ที่

โครงการ/กิจกรรม

22 ยกระดับการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาไทยตามสมรรถนะการสอบ PISA
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางานเตรียมการเอกสาร
การอบรมวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ตามแนวทางการเรียนการสอน PISA
กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาครูในการสร้างเครือ่ งมือวัด
และประเมินผลทีม่ ีคุณลักษณะของแบบประเมิน PISA
มุง่ เน้น การอ่าน การคานวณ และด้านวิทยาศาสตร์
การเข้าใช้ระบบ PISA Style และแบบวัดผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนระดับคิดวิเคราะห์ (75,000บาท)
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามการวัด และประเมินผล
ตามแนวทาง PISA และการเข้าใช้ระบบ PISA Style
( 10,000บาท)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1.เพือ่ พัฒนาครูในการสร้างเครื่องมือวัดผล และประเมิน เชิงปริมาณ

ผลทีม่ ีคุณลักษณะของแบบประเมิน PISA มุง่ เน้น
การอ่าน การคานวณ และด้านวิทยาศาสตร์ ครู
นักเรียนสามารถเข้าใช้ระบบ PISA Style และแบบ
วัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระดับคิดวิเคราะห์
2.เพือ่ นิเทศ ติดตามในการสร้างเครือ่ งมือวัด และ
ประเมินผลทีม่ ีคุณลักษณะของแบบประเมิน PISA
มุง่ เน้นการอ่าน การคานวณ และด้านวิทยาศาสตร์
การเข้าใช้ระบบ PISA Style และแบบวัดผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนระดับคิดวิเคราะห์

ครูผสู้ อนกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในสังกัดสพม.ฉช.
จานวน 29 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
ครูผรู้ ับผิดชอบการสอบPISA กลุม่ สาระการ
เรียนรูภ้ าษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ของโรงเรียนในสังกัด สพม.ฉช. มีความเข้าใจ
และมีทักษะการสร้างเครือ่ งมือวัดและประเมิน ผลทีม่ ีคุณลักษณะของแบบประเมิน PISA
สามารถเข้าใช้ระบบ PISA Style และแบบวัดผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนระดับคิดวิเคราะห์ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมในการพัฒนาและเร้าการ
ตอบสนองของข้อสอบนักเรียน และสามารถจัด
ทาเป็นคลังข้อสอบมาตรฐานในการวัดระดับ
การคิดวิเคราะห์

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด

ความสอดคล้อง
นโยบาย สพม.ฉช.
มิติคุณภาพ
นโยบาย ข้อ 3 สร้างสรรค์นวัตกรรม
การบริหารและกระบวนการเรียนรู้
มุง่ สูก่ ารมีสมรรถนะของผูบ้ ริหาร
ครู นักเรียนในศตวรรษที่ 21
85,000 1. สถานศึกษาได้รับ ยุทธศาสตร์ชาติ
การติดตาม ตรวจสอบ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ประเมินผลและ
ศักยภาพมนุษย์
นิเทศการสอนแนว แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
PISA ทุกแห่ง
ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
2. สพม.ฉะเชิงเทรา แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
มีข้อมูลสารสนเทศ (พ.ศ. 2564-2565) ของ สพฐ.
ใช้เป็นข้อมูลในการ กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
วางแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21
การศึกษาอย่างมี
นโยบาย สพม.ฉช.
ประสิทธิภาพ
มิติคุณภาพ
นโยบาย ข้อ 3 สร้างสรรค์
นวัตกรรมการบริหารและกระบวนการเรียนรูม้ งุ่ สูก่ ารมีสมรรถนะของ
ผูบ้ ริหาร ครู นักเรียนในศตวรรษ
ที่ 21

ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
23 พัฒนาการเรียนการสอนของครูผสู้ อนปฐมวัย
1.เพือ่ ขับเคลือ่ นการจัดการศึกษาปฐมวัยในสังกัด
ปีการศึกษา 2565
2.เพือ่ ส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการศึกษาปฐมวัย
กิจกรรมที่ 1 อบรมครูปฐมวัยเพือ่ ขอรับการประเมินบ้าน ให้แก่ครูผสู้ อนปฐมวัยในสังกัด
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปี 2565
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียน
การสอนสาหรับครูปฐมวัย (15,000 บาท)

งบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
เชิงปริมาณ
15,000 ครูผสู้ อนระดับปฐมวัย
ครูผสู้ อนปฐมวัยโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
ทุกคน มีความรู้
เชิงคุณภาพ
ความเข้าใจหลักวิชา
ครูผสู้ อนปฐมวัยในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ
การจัดการศึกษา
หลักวิชาการจัดการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการ
เด็กปฐมวัยและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
(พ.ศ. 2564-2565) ของ สพฐ.
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21
นโยบาย สพม.ฉช.
มิติคุณภาพ
นโยบาย ข้อ 3 สร้างสรรค์
นวัตกรรมการบริหารและกระบวนการเรียนรูม้ งุ่ สูก่ ารมีสมรรถนะของ
ผูบ้ ริหาร ครู นักเรียนในศตวรรษ
ที่ 21

24 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียน
การสอน
กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการ (50,000 บาท)
กาหนดกรอบเนือ้ หาคูม่ ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ตามกรอบแนวคิดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และ
เครือ่ งมือนิเทศ ติดตาม
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม
กิจกรรมที่ 3 สรุป รายงานผลการนิเทศ ติดตาม

เชิงปริมาณ
1.ครูร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสพม.ฉช.
ได้รับการพัฒนา
2.คูม่ ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ตามกรอบแนวคิดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
3.ผูเ้ รียนร้อยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัดมี
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้
4. นิเทศ ติดตามได้เต็มพิกัด
เชิงคุณภาพ
1. ครูโรงเรียนในสังกัดสพม.ฉช. ศึกษาคูม่ ือและ
นาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
สร้างเครือข่ายการเรียนรูท้ งั้ ในและนอกโรงเรียน
อย่างต่อเนือ่ ง

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวติ
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
(พ.ศ. 2564-2565) ของ สพฐ.
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21

1. เพือ่ ให้ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียน
การสอนการวัดและประเมินผลการเรียนรูไ้ ด้
สอดคล้องกับบริบทของการจัดการเรียนการสอน
2.เพือ่ ให้ครูสามารถใช้การวิจัยในชัน้ เรียนไปพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
3.เพือ่ ให้ครูภาษาอังกฤษมีพัฒนาการด้านการสอน
และมีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของตนเองสูงขึน้
4.เพือ่ ให้ครูสามารถเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
ในด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมิน
ผลการเรียนรู้ การวิจัยในชัน้ เรียนให้มีความสอดคล้อง
กับแนวทางในการประเมินวิทยฐานะ ว 21

เป้าหมาย

50,000 1. พฤติกรรมการจัด
การเรียนการสอน
2. การใช้งานวิจัยใน
การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน
3. ผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนของผูเ้ รียน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
5.เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 และ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทีส่ ูงขึน้
6.เพือ่ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
2.ได้คมู่ ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตาม
กรอบแนวคิดการศึกษาในศตวรรษที่21ทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
3.ครูสามารถนาผลการปฏิบัติงานการจัดการ
เรียนการสอนมาเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
ในด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัยในชัน้ เรียน
ตามเกณฑ์ของตัวชีว้ ดั ให้มีความสอดคล้องกับ
แนวทางในการประเมินวิทยฐานะ ว21 ได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
4.ผูเ้ รียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เรียนรูต้ ลอด
ชีวติ ทักษะชีวติ 3 ด้าน ทีค่ วรจะมี ได้แก่ ทักษะ
ชีวติ และการทางาน ทักษะการเรียนรูแ้ ละ
นวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศสือ่ สารและ
เทคโนโลยี ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรู้
สูงขึน้
5.นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
เต็มพิกัด ได้ข้อมูลการพัฒนาของครู ผูเ้ รียนตรง
ตามสภาพ ครูได้รับการชีแ้ นะอย่างกัลยาณมิตร
1.เพือ่ ให้สถานศึกษามีนโยบายในการสร้างกลไกให้ เชิงปริมาณ
25 สร้างจิตสานึกและความรูใ้ นการผลิตและบริโภค
15,000 รายงานการวิจัย
เกิดความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา 1.สถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดมีนโยบายใน
ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
การางกลไกให้เกิดความร่วมมือระหว่างสานักงาน
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางานในการวางแผนกาหนด โรงเรียนและชุมชนในการกาจัดขยะมูลฝอยประเภท สร้
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา โรงเรียนและชุมชนในการ
กรอบการดาเนินงานหัวข้องานวิจัย:ผลการศึกษาปัจจัยที่ ต่าง ๆ
2.เพือ่ ให้สถานศึกษาในสังกัดมีวธิ กี ารจัดการขยะ
กาจัดขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ
มีผลต่อการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนในสังกัด
มูลฝอย
2.สถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดมีวธิ กี าร
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
3.เพือ่ ให้สถานศึกษามีการสร้างความเข้าใจโดยเน้น ดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ
ประจาปีงบประมาณ 2565
กิจกรรมที่ 2 เก็บข้อมูลภาคสนาม (15,000 บาท)
การสร้างจิตสานึกในการจัดการขยะมูลฝอยให้กับ 3.สถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดมีการสร้าง
กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานโครงการ นักเรียนประเภทต่าง ๆ ได้แก่ มูลฝอยติดเชือ้ ขยะ ความเข้าในโดยเน้นการสร้างจิตสานึกในการ
งานวิจัย สรุปรายงานการ /ดาเนินงานโครงการ
พลาสติก ขยะอินทรียข์ ยะอันตราย ขยะอิเลคทรอนิกส์ จัดการขยะมูลฝอยให้กับนักเรียน
สรุปเล่มงานวิจัย

ความสอดคล้อง
นโยบาย สพม.ฉช.
มิติคุณภาพ
นโยบาย ข้อ 3 สร้างสรรค์
นวัตกรรมการบริหารและกระบวนการเรียนรูม้ งุ่ สูก่ ารมีสมรรถนะของ
ผูบ้ ริหาร ครู นักเรียนในศตวรรษ
ที่ 21

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
การปรับเปลีย่ นค่านิยมและ
วัฒนธรรม
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
(พ.ศ. 2564-2565) ของสพฐ.
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด

เชิงคุณภาพ
1.ได้นโยบายในการสร้างกลไกทีเ่ กิดความร่วมมือ
ระหว่างสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา โรงเรียน
ชุและ
มชนในการกาจัดขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ
2.ได้วธิ กี ารดาเนินการจัดการขยะมูลฝอย
ประเภทต่
ๆ
3.ได้การสร้างางความเข้
าใจโดยเน้นการสร้าง
จิตสานึกดการขยะมูลฝอยให้กับนักเรียน
ในการจั
26 พัฒนาการจัดการเรียนรูท้ งั้ ระบบสูก่ ารยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์ ยางการเรี
ยน สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
และการเตรี
มผูเ้ รียนให้
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางานในการวางแผนกาหนด
กรอบการดาเนินงาน (11,000 บาท)
กิจกรรมที่ 2 เก็บข้อมูลภาคสนาม (2,000บาท)
กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงาน
โครงการ/สรุปรายงานการดาเนินงาน

1.เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มีทักษะจาเป็นของโลกศตวรรษ
ที2่ 1 สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิด
แก้
ปัญหา
ปรับตัว สือ่ บสาร
และทางานร่
ความต้
องการและบริ
ทของสถานศึ
กษาวมกับผูอ้ นื่
2.เพือ่ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนา แลกเปลีย่ นเรียนรู้
และเผยแพร่เทคนิค/วิธกี ารจัดการเรียนรูแ้ ละ
นวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพจัดการเรียนรูใ้ น
ระดับชัน้ เรียนทีส่ อดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่
21
ตรงตามความต้องการและบริบทของสถานศึกษา
3.เพือ่ ให้เกิดความต่อเนือ่ งในการดาเนินงานยกระดับ
คุณภาพการศึกษา และลดความเหลือ่ มล้าทางการ
ศึกษา
กระจายตามสหวิ
ทยาเขต

เชิงปริมาณ
1.โรงเรียนกลุม่ เป้าหมายใน 8 โรงเรียนทีไ่ ด้รับ
การ
สุม่ มีการดาเนินกิจกรรมครบตามทีก่ าหนดทุก
กิจกรรม ร้อยละ 100 และผูเ้ รียนได้รับการ
21
มีพัคฒุณนาให้
ลักษณะและทั
กษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษ
ที่ 21 ร้อยละ 90
2.โรงเรียนในกลุม่ เป้าหมายอย่างน้อนร้อยละ 80
บรรลุเป้าหมายโครงการและตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์ทงั้
เชิงมาณและคุณภาพ
ปริ
เชิงคุณภาพ
1.ผูเ้ รียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและ
ทัการเรี
กษะยนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
2.ผูเ้ รียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน
การเรียนรูท้ สี่ อดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21

13,000 ผูเ้ รียนได้รับการพัฒนา
ให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
ร้อยละ 90

ความสอดคล้อง
นโยบาย สพม.ฉช.
มิติคุณภาพ
นโยบายข้อ 8 เสริมสร้างการรับรู้
ความเข้าใจ ความตระหนักให้มี
คุณลักษณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ด้านสิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวติ
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
(พ.ศ. 2564-2565) ของสพฐ.
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21
นโยบาย สพม.ฉช.
มิติคุณภาพ
นโยบาย ข้อ 3 สร้างสรรค์
นวัตกรรมการบริหารและกระบวน
การเรียนรูม้ งุ่ สูก่ ารมีสมรรถนะของ
ผูบ้ ริหาร ครู นักเรียนในศตวรรษ
ที่ 21

ที่
โครงการ/กิจกรรม
27 การตรวจเยีย่ ม นิเทศ ติดตาม การเตรียมความ
พร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา และ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมที่ 1จัดทาแผนปฏิบัติการนิเทศ/เครือ่ งมือนิเทศ
กิจกรรมที่ 2 จัดทาแผนปฏิบัติการดาเนินการประเมิน
การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษานิเทศตามแผนและปฏิทินการนิเทศ
กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมชีแ้ จงคณะกรรมการ ตรวจเยีย่ ม
นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิด
กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการตรวจเยีย่ ม นิเทศ ติดตาม
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา
(20,500บาท)

วัตถุประสงค์
1.เพือ่ ให้สถานศึกษาได้รับการตรวจเยีย่ ม
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ตรวจเยีย่ มนิเทศ ติดตาม และศึกษานิเทศก์
ผูร้ ับผิดชอบอย่างทัว่ ถึงและต่อเนือ่ งอย่างเป็น
ระบบและมีคุณภาพ
2.เพือ่ ส่งเสริมการนิเทศภายใน สถานศึกษา
ให้ทวั่ ถึงทุกโรงเรียน
3.เพือ่ นิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินการ
โครงการตามนโยบาย ของ สพฐ. และ
สพม.ฉช.
4.เพือ่ ส่งเสริม พัฒนา ศึกษานิเทศก์ ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา และปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนของครูให้ส่งผลต่อคุณภาพ
ผูเ้ รียน

28 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสหวิทยา
เขตแก้วโกวิท สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
กิจกรรม นิเทศ ติดตาม เป็นพีเ่ ลีย้ ง (Coaching) และ
เสนอแนะในการดาเนินงาน (8,000 บาท)

1.เพือ่ พัฒนาสมรรถนะการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูข้ องครูผสู้ อนกลุม่ สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.เพือ่ พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของ
ศึกษานิเทศก์ในการนิเทศ ติดตาม การจัดการ
เรียนการสอน

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1.สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
จานวน 29 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ
ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิด
ภาคเรียนของสถานศึกษาและการยก
ระดับคุณภาพการศึกษา
2.มีแผนปฏิบัติการ การตรวจเยีย่ ม
นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาที่
สามารถนาไปใช้ในการนิเทศได้
เชิงคุณภาพ
1.สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อม
ในการเปิดภาคเรียนอย่างมีคุณภาพ
2.สถานศึกษาสามารถดาเนินการ ตาม
นโยบาย จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ
และสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยม
ศึกษาฉะเชิงเทรา อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ
1.ครูผสู้ อนกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
ร้อยละ 70 ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
2.ครูผสู้ อนกลุม่ สาระการเรียนวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
ร้อยละ 70 พัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้

งบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
20,500 สถานศึกษาในสังกัด
ได้รับการตรวจเยีย่ ม
นิเทศ ติดตาม
การเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียน

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวติ
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
(พ.ศ. 2564-2565) ของสพฐ.
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21
นโยบาย สพม.ฉช.
มิติคุณภาพ
นโยบาย ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพ
ผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทาง
การศึกษาให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เต็มศักยภาพ

8,000 1. ครูผสู้ อนกลุม่ สาระ ยุทธศาสตร์ชาติ
การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
และเทคโนโลยี
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ร้อยละ 70 ได้รับการ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
พัฒนาสมรรถนะ
ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคน
การจัดการเรียนรู้
ตลอดช่วงชีวติ
2. ครูผสู้ อนกลุม่ สาระ แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ (พ.ศ. 2564-2565) ของสพฐ.
เทคโนโลยี ร้อยละ 70 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
มีการปรับปรุงและ การศึกษาให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาการจัดกิจกรรม เปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21
การเรียนรู้

ที่

โครงการ/กิจกรรม

29 โรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนา
โรงเรียนสูค่ วามเป็นเลิศ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมพิจารณาวางแผนคณะทา
งานจัดอบรม/ประสานวิทยากรและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทางาน ผูร้ ับผิดชอบ
การนิเทศติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
กิจกรรมตามโครงการฯ
กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมนิเทศ แลกเปลีย่ นเรียน
รูแ้ ละให้ความรูแ้ ก่โรงเรียนทีข่ อรับการประเมิน
ScQA โดยจัดประชุม Conference ให้สถานศึกษาใน
สังกัด สพม.ฉะเชิงเทรา จานวน 4 แห่ง (14,400 บาท)
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตาม โรงเรียนมาตรฐานสากล
ประกอบด้วย ผอ.เขต,ผูท้ รงคุณวุฒิ,ประธานเครือข่าย
โรงเรียนมัธยม,ศึกษานิเทศก์ และผูผ้ ่านการประเมิน
โรงเรียนมาตรฐานสากล ( 5,000บาท)
กิจกรรมที่ 5 ประชุมสรุปผลการติดตามและรายงาน
การดาเนินงาน (10,600บาท)

วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้โรงเรียนมีแผนการเรียนรูร้ ายวิชาเพิม่
เติมรองรับความเป็นโรงเรียนมาตรฐาน เพือ่
พัฒนาโรงเรียนสูค่ วามเป็นเลิศตามแนวทาง
การประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานระดับ
OBECQA และ ScQA และพัฒนาแผนการ
เรียนโครงการ/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

เป้าหมาย
3.ศึกษานิเทศก์มีการนิเทศ ติดตาม
การจัดกิจกรรมการเรียนรูข้ องครูผสู้ อน
กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สหวิทยาเขตแก้วโกวิท) ร้อยละ 70
เชิงคุณภาพ
1.ผูเ้ รียนได้รับความรู้ ความเข้าใจและ
มีเจตคติทเี่ หมาะสมต่อการเรียนวิทยา
ศาสตร์
2.ครูผสู้ อนได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนรูแ้ ละจัดกิจกรรม
เพือ่ การเสริมสร้างทักษะชีวติ ผูเ้ รียน
3.โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามผลการ
ดาเนินงานในการจัดการเรียนรูร้ ายวิชา
วิทยาศาสตร์
เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เข้ารับ
การประเมินตามแนวทางการประเมิน
รางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานระดับ
ScQA จานวน 5 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เข้ารับ
การประเมินตามแนวทางการประเมิน
รางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรม
การการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานระดับ ScQA
จานวน 5 โรงเรียนมีการพัฒนาเพือ่
ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพ
แห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานระดับ ScQA

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด

30,000 โรงเรียนทีเ่ ข้ารับ
การประเมินผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ทุกโรง

ความสอดคล้อง
นโยบาย สพม.ฉช.
มิติคุณภาพ
นโยบาย ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพ
ผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทาง
การศึกษาให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เต็มศักยภาพ

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวติ
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
(พ.ศ. 2564-2565) ของสพฐ.
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21
นโยบาย สพม.ฉช.
มิติคุณภาพ
นโยบาย ข้อ2 ยกระดับคุณภาพ
ผูเ้ รียนตามหลักสูตรให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ สร้างทักษะอาชีพ
และมีสมรรถนะสาคัญทุกด้าน

ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
30 ส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จ
1.เพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เชิงปริมาณ
โรงเรียนจัดกิจกรรม
-โรงเรียน 29 โรง
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2. เพือ่ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน รักการอ่าน
ส่งเสริมการอ่านฯ
สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบ สพฐ.)3.เพือ่ ส่งเสริมให้มีการใช้หนังสือพระราชนิพนธ์
-นักเรียนทุกคน
กิจกรรม
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
เชิงคุณภาพ
- ตามรอยพระจริยวัตรเจ้าฟ้านักเรียน
4. เพือ่ จัดกิจกรรมสร้างสือ่ ส่งเสริมการอ่าน
-โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอย
- บูรณาการการอ่านผ่าน 8 กลุม่ สาระการเรียนรู้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
- นิเทศ ติดตาม

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
31 อบรมงานธุรการและประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะทางานฯเพือ่ พิจารณาแผนฯ
และประเมินผลการจัดกิจกรรม (2,000 บาท)
กิจกรรมที่ 2 -อบรมให้ความรู้ งานธุรการ
-ปลูกจิตสานึกรักองค์กร
-การสร้างความสัมพันธ์
(48,000 บาท)

1. เพือ่ พัฒนาความสามารถในการสือ่ สารและ
ประสานงานทัง้ หน่วยงานภายในและภายนอก
2. เพือ่ ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน
เช่น งานด้านเอกสาร งานด้านข้อมูล งานบริการ
ในหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างมืออาชีพ
3. เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของ
เจ้าหน้าทีธ่ รุ การและนักประชาสัมพันธ์
4. เพือ่ เสริมสร้างทัศนคติและจิตสานึกทีด่ ีกับ
งานธุรการ
5.เพือ่ พัฒนาความรูแ้ ละสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาระบบงานธุรการและงานประชาสัมพันธ์
ให้มีประสิทธิภาพ
6.เพือ่ พัฒนางานประชาสัมพันธ์ในองค์กร
7.เสริมสร้างการทางานร่วมกันเป็นทีม

เชิงปริมาณ
เจ้าหน้าทีธ่ รุ การโรงเรียนและเจ้าหน้าทีธ่ รุ การเขต
เจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์โรงเรียน และ
เจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ใน สพม.ฉช.
จานวน 120 คน
เชิงคุณภาพ
เป็นเจ้าหน้าทีธ่ รุ การและนักประชาสัมพันธ์ทมี่ ี
คุณภาพ มีการพัฒนาทักษะและความสามารถใน
งานธุรการและงานประชาสัมพันธ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
(พ.ศ. 2564-2565) ของสพฐ.
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21
นโยบาย สพม.ฉช.
มิติคุณภาพ
นโยบาย ข้อ 3 สร้างสรรค์
นวัตกรรมการบริหารและกระบวนการเรียนรูม้ งุ่ สูก่ ารมีสมรรถนะของ
ผูบ้ ริหาร ครู นักเรียนในศตวรรษ
ที่ 21

50,000 1. เจ้าหน้าทีธ่ รุ การมี ยุทธศาสตร์ชาติ
ทักษะในการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ด้านเอกสาร งานข้อมูล ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
และงานบริการได้
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ถูกต้องตามระเบียบฯ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
2. เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ มีการ (พ.ศ. 2564-2565) ของสพฐ.
สือ่ สารและประสาน กลยุทธ์ที่ 4 เพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
งานทัง้ ภายในและ
ภายนอกได้อย่างมี นโยบาย สพม.ฉช.
มิติคุณภาพ นโยบาย ข้อ 1
ประสิทธิภาพ
พัฒนาคุณภาพผูบ้ ริหารครู และ
บุคลากร กษาให้สามารถปฏิบตั งิ านได้
ทางการศึ
อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ

ที่
โครงการ/กิจกรรม
32 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน
สารบรรณ
กิจกรรมที่ 1 แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการด้านงานสารบรรณ
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการดาเนินการฯ
กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงานผลการดาเนินการ
รวมทัง้ 4 กิจกรรม ( 9,150 บาท)

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้บุคลากรในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
ระบบงานสารบรรณ
2. เพือ่ ให้บุคลากรในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เกิดการเรียนรูเ้ กิดทักษะ
เชิงปฏิบัติ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทางาน
3.เพือ่ ให้บุคลากรในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา สามารถใช้โปรแกรมระบบ
บริหารจัดการสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

33 กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning)
กิจกรรมที่ 1 จัดทาโครงการเพือ่ เสนอขออนุมัติ
กิจกรรมที่ 2 แต่งตัง้ คณะกรรมการ
กิจกรรมที่ 3 แจ้งทุกกลุม่ เกีย่ วกับการจัดโครงการ
กิจกรรมที่ 4 ดาเนินการตามโครงการ กิจกรรม 5 ส
ประจาเดือนมกราคม 2565
ประจาเดือนกรกฎาคม 2565
กิจกรรมที่ 5 ประเมินผลโครงการและรายงานผล

1.เพือ่ นากิจกรรม 5 ส. มาปรับปรุงการปฏิบัติงานของ เชิงปริมาณ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
บุคลากรในสานักงาน จานวน 50 คน
2.เพือ่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ เชิงคุณภาพ
การทางานให้แก่บุคลากรทุกระดับ
บุคลากรในสานักงาน มีความตระหนักและมีส่วน
3.เพือ่ ให้บุคลากรทุกระดับมีความเข้าใจและมีวนิ ัย ร่วมในการรักษาความสะอาดสถานทีท่ างานและ
ในการปฏิบัติงานให้ความสาคัญต่อการพัฒนางาน สิง่ แวดล้อมภายในและภายนอกสานักงาน
อย่างต่อเนือ่ ง
4.เพือ่ นากิจกรรม 5 ส. มาใช้เป็นพืน้ ฐานในการดาเนิน
งานและการประกันคุณภาพ
5.เพือ่ ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมูค่ ณะ

เชิงปริมาณ
ข้าราชการ และบุคลากรในสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา รวม 40 คน
เชิงคุณภาพ
บุคคลากรในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ทีป่ ฏิบัติงานเกีย่ วกับ
ระบบงานสารบรรณ มีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการสานัก
งานอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
9,150 ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรใน สพม.ฉช
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน
สารบรรณ

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
(พ.ศ. 2564-2565) ของสพฐ.
กลยุทธ์ที่ 4 เพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
นโยบาย สพม.ฉช.
มิติคุณภาพ
นโยบาย ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพ
ผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ
5,000 ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
มีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
(พ.ศ. 2564-2565) ของสพฐ.
กลยุทธ์ที่ 4 เพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
นโยบาย สพม.ฉช.
มิติคุณธรรม
นโยบาย ข้อ 7 สร้างโรงเรียนให้เอือ้
ต่อการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม
และจิ
ตสาธารณะทีด่ ีงามในสถาน
ศึกษา

ที่
โครงการ/กิจกรรม
34 ประชุมผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูอ้ านวยการกลุม่ /
หน่วย และบุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
กิจกรรมที่ 1 จัดทาโครงการเพือ่ เสนอขออนุมัติ
กิจกรรมที่ 2 ดาเนินการตามโครงการ (112,000บาท)
กิจกรรมที่ 3 รายงานผลการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
1.เพือ่ ชีแ้ จงนโยบายและแนวทางการดาเนินงานของ
สพม.ฉช
2.เพือ่ ชีแ้ จงและรายงานผลการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
3.เพือ่ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลีย่ น
และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- ประชุมผูบ้ ริหาร /บุคลากรในสพม.
เดือนละ 1 ครัง้
เชิงคุณภาพ
ผูบ้ ริหารโรงเรียนและบุคลากรในสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
ฉะเชิงเทราสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ
ได้อย่างประสิทธิภาพ

35 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะผูป้ ฏิบัติงานทะเบียน 1 เพือ่ พัฒนาระบบ การจัดเก็บเอกสาร และข้อมูลของ เชิงปริมาณ
1 เจ้าหน้าทีง่ านทะเบียนวัดผลของสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัดให้เป็นปัจจุบันอย่างมี
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์โครงการ
2ประสิ
เพือ่ ทให้ธิภกาพ
ารดาเนินการจัดทาทะเบียน การวัดผลและ ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
ประเมินผลของนักเรียนเป็นไปตามระเบียบของ
กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมการดาเนินงาน
จานวน 29 แห่ง
2 เจ้าหน้าทีส่ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยม
กิจกรรมที่ 3 การสารวจสภาพปัญหา (5,100บาท)
กระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรมที่ 4 การดาเนินงานตามโครงการ (5,100บาท) 3 เพือ่ ให้บริการด้านการจัดบริการข้อมูล สารสนเทศ ศึกษาฉะเชิงเทรา จานวน 16 คน
กิจกรรมที่ 5 สรุปผลการดาเนินงาน/รายงานผล (1,800) และเอกสารในงานวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
เชิงคุณภาพ
1 สถานศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
และผูร้ ับบริการได้รับความพึงพอใจ
4 สถานศึกษาและพืน้ ทีน่ วัตกรรมได้รับการส่งเสริม ศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา มีการพัฒนางาน
สนับสนุนให้มีความคล่องตัวและเอือ้ ต่อการบริหาร ทะเบียนวัดผลประเมินผลอย่างเป็นระบบและ
และจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพทีเ่ หมาะสม ต่อเนือ่ ง
กับบริบท
2 สถานศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา มีการดาเนินงาน
ด้านทะเบียนวัดผลและประเมินผลเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน

งบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
ความสอดคล้อง
112,000 ร้อยละ 90 ของ
ยุทธศาสตร์ชาติ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ด้านการปรับสมดุล และพัฒนา
ข้าราชการครูและ
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
บุคลากรทางการศึกษา แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ทราบนโยบาย และ ประเด็น การบริการประชาชน
แนวทางปฏิบัติราชการ และประสิทธิภาพภาครัฐ
ไปในทิศทางเดียวกัน แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
(พ.ศ. 2564-2565) ของ สพฐ.
กลยุทธ์ที่ 4 เพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
นโยบาย สพม.ฉช.
มิติคุณภาพ นโยบาย ข้อ 1
พัฒนาคุณภาพ ผูบ้ ริหาร ครู
และบุคลากรทางจัดการการศึกษา
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ
12,000 1. ร้อยละ 80 ของผู้ ยุทธศาสตร์ชาติ
เข้ารับการอบรมมี
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ทักษะในการปฏิบัติงาน ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ในระดับดีขนึ้
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
2. ร้อยละ 80 ของ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
สถานศึกษามีคุณภาพ แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
งานระบบข้อมูลและ (พ.ศ. 2564-2565) ของ สพฐ.
เอกสารการวัดผล
กลยุทธ์ที่ 4 เพิม่ ประสิทธิภาพ
ประเมินผลพัฒนาดีขนึ้ การบริหารจัดการศึกษา
3. ร้อยละของ
นโยบาย สพม.ฉช.
หน่วยงานและสถาน มิติคุณภาพ
ศึกษามีระบบบริหาร นโยบาย ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพ
จัดการทีเ่ ป็นดิจิทัล ผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทาง
การศึกษาให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เต็มศักยภาพ

ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
36 เสริมสร้างความเข้มแข็งและขับเคลือ่ นระบบสารสนเทศ 1. เพือ่ พัฒนาบุคลากรทีป่ ฏิบัติงาน หรือผูร้ ับผิดชอบ
ทางการศึกษา (Data Management Center:DMC) ให้สามารถจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร 2. เพือ่ ให้ได้ข้อมูลทีม่ ีความถูกต้องตามความ
ด้านระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร
เป็นจริงสามารถนาไปประกอบการบริหารจัดการ
( DMC ) (7,950 บาท)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ 2 เอกสารสรุปข้อมูลสารสนเทศ
3. เพือ่ ให้ได้ข้อมูลสารสนเทศทีส่ ามารถนาไป
ปีการศึกษา 2565 (8,050 บาท)
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานอืน่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

37 ปรับปรุงระบบเครือข่าย Internet ในสพม.ฉะเชิงเทรา เพือ่ ให้สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
ฉะเชิงเทรามีความคล่องตัว และเอือ้ ต่อการ
บริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่
เหมาะสมกับบริบท

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- โรงเรียนในสังกัด จานวน 29 โรง
- ครูทรี่ ับผิดชอบในโรงเรียน ๆ ละ 2 คน
รวม 58 คน
เชิงคุณภาพ
- โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดทาข้อมูล
สารสนเทศเพือ่ การบริหาร
- บุคลากรทีร่ ับผิดชอบ มีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ข้อมูลมีความถูกต้องตรงความเป็นจริง
สามารถนาไปประกอบการบริหารจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เชิงคุณภาพ
สพม.ฉะเชิงเทรา มีระบบบริหารจัดการทีเ่ ป็น
ดิจิทัล

งบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
ความสอดคล้อง
16,000.00 1. ข้อมูลมีความถูกต้อง ยุทธศาสตร์ชาติ
2. โรงเรียนจัดทา
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ข้อมูลสารสนเทศ
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3. บุคลากรทีป่ ฏิบัติงานแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
มีความรู้ ความเข้าใจ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
สามารถจัดเก็บข้อมูล แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ผ่านระบบเครือข่าย (พ.ศ. 2564-2565) ของสพฐ.
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 4 เพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
นโยบาย สพม.ฉช.
มิติความทันสมัย
นโยบายข้อ 11 พัฒนา
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพือ่ การเรียนรู้
และใช้ดิจิทัลเป็นเครือ่ งมือการ
เรียนรู้
100,000.00 การให้บริการเครือข่าย ยุทธศาสตร์ชาติ
สามารถใช้งานได้
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
95%
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
(พ.ศ. 2564-2565) ของสพฐ.
กลยุทธ์ที่ 4 เพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
นโยบาย สพม.ฉช.
มิติความทันสมัย
นโยบายข้อ 11 พัฒนา
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพือ่ การเรียนรู้
และใช้ดิจิทัลเป็นเครือ่ งมือการ
เรียนรู้

ที่
โครงการ/กิจกรรม
38 พิธีพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์และ
เหรียญจักรพรรดิมาลา
กิจกรรม
จัดพิธมี อบเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์

วัตถุประสงค์
1. ยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการทีไ่ ด้รับ
พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
2. สร้างขวัญ กาลังใจให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
และพนักงานราชการทีป่ ระพฤติดีเป็นแบบอย่าง
ในการปฏิบัติหน้าที่
3. ประกาศเกียรติประวัติและประกาศบาเหน็จ
ความชอบให้เป็นทีป่ ระจักษ์

เป้าหมาย

39 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชีแ้ จงคณะทางาน (5,000 บาท)
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ งพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา (20,000บาท)
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา
(10,000 บาท)

1.เพือ่ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถาน เชิงปริมาณ
ศึกษา ในสังกัดอย่างน้อย 1 ครัง้ ต่อปี ตามกฎกระทรวง1. สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม
ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธกี ารประกันคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงาน
การศึกษา พ.ศ. 2561
ต้นสังกัด
2.เพือ่ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2.สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาระบบ
ในสังกัดและนาผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ ประกันคุณภาพสถานศึกษา
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดมาใช้วางแผนพัฒนา 3.สถานศึกษาในสังกัดพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาต่อไป
คุณภาพภายนอก
3.เพือ่ ส่งเสริมสถานศึกษาในสังกัดให้พร้อมรับ
เชิงคุณภาพ
การประเมินคุณภาพภายนอก
1.สพท.มีระบบการบริหารจัดการทีเ่ ข้มแข็งใน
ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานโดยมีผบู้ ริหาร
สถานศึกษาทีไ่ ด้รับการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการประเมินทีส่ ามารถให้คาชีแ้ นะ ให้คา
ปรึกษาแก่สถานศึกษาอืน่ ทีไ่ ปประเมินได้

เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจาและพนักงานราชการ ทีไ่ ด้รับ
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์

งบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
65,000.00 ร้อยละ 100 ของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
มีความพึงพอใจ

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวติ
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
(พ.ศ. 2564-2565) ของสพฐ.
กลยุทธ์ที่ 4 เพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
นโยบาย สพม.ฉช.
มิติคุณภาพ
นโยบาย ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพ
ผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทาง
การศึกษาให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็ม
ศักยภาพ
35,000 1. ร้อยละ 80 ของ ยุทธศาสตร์ชาติ
สถานศึกษามีระบบ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ประกันคุณภาพการ ศักยภาพมนุษย์
ศึกษาทีเ่ ข้มแข็ง
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
2. ร้อยละ 80 ของ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สถานศึกษา
มีระบบประกันคุณภาพ (พ.ศ. 2564-2565) ของสพฐ.
การศึกษาทีเ่ ข้มแข็ง กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการ
3. สถานศึกษา
ร้อยละ 80 มีความ เปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21
พร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาอันน่าจะนา
ไปสูก่ ารปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.สถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้รับ
คาแนะนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยผูป้ ระเมินทีม่ ีความรู้
ความสามารถ และได้รับการยอมรับ
3.ผูเ้ กีย่ วข้องทุกระดับมีส่วนร่วมในการดาเนิน
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาและมีความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินงาน
4.สถานศึกษาในสังกัดมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
5.สถานศึกษาในสังกัดพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก
40 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งงานนโยบาย
416,450 1.สพม.ฉช.มีแผน
1. เพือ่ จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เชิงปริมาณ
พัฒนาคุณภาพ
และแผน
กิจกรรมที่ 1 การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570)
-ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาและ
(พ.ศ. 2566-2570) (298,600บาท)
2. เพือ่ จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
คุณภาพการศึกษา 3 ครัง้
แผนปฏิบัติการ
กิจกรรมที่ 2 การจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี
พ.ศ. 2565
- ประชุมพิจารณาการจัดทาแผนปฏิบัติ
ใช้เป็นกรอบแนวทาง
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (23,000 บาท)
3. เพือ่ พิจารณาจัดตัง้ จัดสรรงบประมาณ งบลงทุน การประจาปี และการปรับแผนปฏิบัติ
ในการปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่ 3 การพิจารณาจัดตัง้ จัดสรรงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 การประจาปี 20 คน 5 ครัง้
2. สพม.ฉช.ดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (20,100 บาท)
4. เพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน
-ประชุมชีแ้ จง สร้างความเข้าใจในการจัดตัง้
ตามโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 4 จัดทาเอกสารรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก่สาธารณชน
งบประมาณงบลงทุน ประจาปี พ.ศ. 2566
บรรลุผลสาเร็จ
(58,050 บาท)
5. เพือ่ กากับ ติดตาม และรายงานผลการขับเคลือ่ น ให้แก่ผบู้ ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. สพม.ฉช.เผยแพร่
กิจกรรมที่ 5 ติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบาย
การดาเนินงานตามนโยบายของกระทวง/สพฐ.
จานวน 65 คน 1 วัน
ผลการดาเนินงาน
ของผูต้ รวจราชการกระทรวง/ ศธภ./ศธจ./จังหวัด/สพฐ. สพม.ฉะเชิงเทรา
- ประชุมพิจารณาจัดตัง้ จัดสรรงบประมาณ
4. สพม.ฉช.บริหาร
6. เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจในการนาเข้า
งบลงุทนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จานวน
งบประมาณได้อย่าง
( 16,700 บาท)
กิจกรรมที่ 6 ติดตามและการนาเข้าโครงการผ่านทาง โครงการผ่านระบบ e-MENSCRให้แก่บุคลากร
5 ครัง้
คุม้ ค่า คุม้ ทุน โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบ
ใน สพม.ฉะเชิงเทรา จานวน 35 คน
เชิงคุณภาพ
ระบบ e-MENSCR
ได้
- สพม.ฉะเชิงเทรา สามารถขับเคลือ่ นงาน
5. สพม.ฉช.นาเข้า
นโยบายและแผน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการผ่านระบบ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
eMENSCR ได้ครบ

ความสอดคล้อง
นโยบาย สพม.ฉช.
มิติคุณภาพ
นโยบาย ข้อ 3 สร้างสรรค์
นวัตกรรมการบริหารและกระบวนการเรียนรูม้ งุ่ สูก่ ารมีสมรรถนะของ
ผูบ้ ริหาร ครู นักเรียนในศตวรรษ
ที่ 21

ยุทธศาสตร์ชาติ
-การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
(พ.ศ. 2564-2565) ของสพฐ.
กลยุทธ์ที่ 4 เพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
นโยบาย สพม.ฉช.
มิติความปลอดภัย
นโยบาย ข้อ 15
- การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ที่
โครงการ/กิจกรรม
41 ขับเคลือ่ นรายวิชาเพิ่มเติมสูห่ ลักสูตรสถานศึกษาเพื่อ
รองรับกลุม่ อุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) (งบสพฐ.)
กิจกรรม
1. พัฒนารายวิชาเพิม่ เติมเพือ่ รองรับอุตสาหกรรม
เชือ้ เพลิงชีวภาพ และเคมีชีวภาพ
2. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
3. การวัดและประเมินผล
4. การนิเทศ ติดตาม ฯ
5. การแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อขับเคลื่อนรายวิชาเพิ่มเติมสู่หลักสูตรสถานศึกษา
เพือ่ รองรับกลุม่ อุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC)
2. เพือ่ ให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูแ้ ละวัดผลประเมินผลได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาตรงตามศักยภาพของผูเ้ รียน

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- โรงเรียน 29 โรงเรียน
- ครูแกนนา จานวน 20 คน
เชิงคุณภาพ
1.สถานศึกษามีรายวิชาเพิม่ เติมทีร่ องกลุม่
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
2. ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูแ้ ละวัดผลประเมินผล
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะความรู้
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวติ ให้มีความพร้อม
ก่อนเข้าสูต่ ลาดแรงงาน

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด
1.ครูมีความรู้
ความเข้าใจ และมี
ทักษะในการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้
รายวิชาเพิม่ เติม
ทีส่ อดคล้องกับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
2. สถานศึกษามี
รายวิชาเพิม่ เติมเพือ่
ใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
3.สพม.ฉช.มีรายวิชา
เพิม่ เติมเพือ่ เป็น
แนวทางการจัด
โครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา
ให้กับสถานศึกษา
ในสังกัด

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
(พ.ศ. 2564-2565) ของสพฐ.
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21
นโยบาย สพม.ฉช.
มิติคุณภาพ
นโยบาย ข้อ 2 ยกระดับคุณภาพ
ของผูเ้ รียนตามหลักสูตรให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สร้าง
ทักษะอาชีพและมีสมรรถนะสาคัญ
ทุกด้าน
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ส่วนที่ 5
การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
การน าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ไปสู่การปฏิบัตินั้น จะต้องอาศัยความร่วมมื อของบุคลากรทุกคนในสังกัดที่จะมุ่งมั่น
ผลักดันการดาเนินแผนงาน/โครงการที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการศึ ก ษา (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง )
แผนการศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏิบัติ ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
กระทรวง ศึ กษาธิการ แผนปฏิบั ติร าชการระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2564 - 2565) ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
และนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
ดังนั้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา จึงได้กาหนดกระบวนการนาแผน
สู่การปฏิบัติ และปัจจัยความสาเร็จ ดังนี้

กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
1. ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาฉะเชิง เทรา ก าหนดแนวทางการจั ด สรร
งบประมาณปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่ อขับเคลื่ อนการดาเนินงานที่ส อดคล้ องกับ แผน 3 ระดับ คื อ
แผนระดับที่ 1 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง
แผนระดับ ที่ 3 คือ แผนปฏิบั ติ ร าชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 นโยบาย วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
เป้าประสงค์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทราซึ่งมีทั้งงบประมาณในส่วนของกลุ่มต่าง ๆ
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
2. งบประมาณดาเนินงานสาหรับเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดสรรงบประมาณดังนี้
2.1 งบประมาณตามความจ าเป็ น พื้ น ฐาน เพื่ อ ใช้ บ ริ ห ารจั ด การส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายพื้นฐาน และค่าสาธารณูปโภค และจัดสรรตามภาระงาน
2.2 งบประมาณตามแผนงาน/โครงการที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ให้ ทุ ก กลุ่ ม
ดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ให้สอดรับตามตัวชี้วัด ความสาเร็จของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

เงื่อนไขความสาเร็จ
1. ผู้บริหารหน่วยงานให้ความสาคัญในการใช้แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เป็นกรอบในการบริหารการดาเนินงานของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
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โดยมุ่งเน้น ผลสัมฤทธิ์ของงานและการทางานแบบมีส่ว นร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. ผู้บริหารหน่วยงานดาเนินการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในสาระสาคัญของแผนปฏิ บัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติ ได้รับทราบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของ
แผนอย่ า งถู ก ต้ อ ง ชั ด เจน เพื่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มและสนั บ สนุ น ให้ ก ารด าเนิ น งานตามแผนฯเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3. การบริหารจัดการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา
4. ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้
การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยกาหนดการติดตามดังนี้
- ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานของโครงการ รายไตรมาส
- พัฒนาระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นราย
ไตรมาสอย่ า งต่ อเนื่ อง เพื่อ รั บ ทราบปั ญ หาอุ ปสรรค ส าหรั บการทบทวน ก าหนดมาตรการเพื่อ ปรับ ปรุ ง
กระบวนการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาอย่างทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งมีระบบการกากับดูแลให้โปร่งใส และ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
5. สร้างกลไกการขับเคลื่ อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาปี สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ทุกกลุ่ม ปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัด
ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564

แนวปฏิบัติ
- สพฐ. แจ้งนโยบาย ทิศทาง การดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พฤศจิกายน 2564

- สพฐ.แจ้งแนวทางดาเนินการตามกรอบวงเงินงบประมาณปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
- สพฐ. แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณให้ สพท. เพื่อบริหารจัดการ
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา

พฤศจิกายน 2564
15 มกราคม 2565
15 เมษายน 2565
15 กรกฎาคม 2565

รายงานผลการดาเนินงานรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2564)
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565)

15 ตุลาคม 2565

รายงานผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)
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ทั้งนี้การบริหารงบประมาณให้คานึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์
ต่อผู้เรียนสูงสุด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) นโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการดาเนินงานจักต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและ
ระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
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